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ค าน า 
 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 คณะฯ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับ
ทราบ และเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2543 ส าหรับในปี
การศึกษา 2557 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยจ าแนกเป็น 3 ระดับคือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบในที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 24/2557 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะฯ จึงได้ด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 อันเป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ก่อน
การจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

รูปแบบของรายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ 
ได้จัดท าขึ้นตามรูปแบบรายงานที่ก าหนดในคู่มือการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะวิชา/ หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งเนื้อหาของ
รายงานจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนหลักส าคัญ คือ 1) ค าน า สารบัญ  2) บทสรุปผู้บริหาร  3) ส่วนน า  4) ส่วน
สาระ (ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ที่เป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
เป็นมาตรฐาน ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  5) ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศ
ทางการพัฒนา  และ 6) ภาคผนวก  โดยเป็นฉบับปรับปรุงตามผลการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานในระยะต่อไป 

คณะมัณฑนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรภายในคณะฯ ที่จะได้ทราบ
ถึงระดับความสามารถในการด าเนินงาน ให้ตรงตามแผนการด าเนินงานต่างๆ  ที่ได้วางไว้ และจักได้น าผลการ
ประเมินจากการด าเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็งและหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 
 

      

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์  ตรีตรง) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็น
สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะมัณฑนศิลป์ (ปรับตามมติของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2558) พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน อย่างครบถ้วน  โดยมีผลการประเมินทั้ง 5 
องค์ประกอบ ระดับพอใช้ ค่าคะแนน 3.11  มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. 

ค่าคะแนน ค่าคะแนน 
1. การผลิตบัณฑิต 2.07 ต้องปรับปรุง 
2.  การวิจัย 3.99 ดี 
3.  การบริการวิชาการ 4.00 ดี 
4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
5.  การบริหารจัดการ 3.50 พอใช้ 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.28 พอใช้ 
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 
1. ประวัติความเป็นมาของคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อหน่วยงาน คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   http://www.decorate.su.ac.th e-mail address : dec_fac@su.ac.th 
 

1.2  ที่ตั้ง 
1)  วังท่าพระ : อาคารคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่ 31  ถนน 
หน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 
2)  พระราชวังสนามจันทร์ : อาคารมัณฑนะ 1 – 5  และ อาคารศิลป์  พีระศรี 3  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนราชมรรคาใน  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000  

     
1.3 ประวัติความเป็นมา 
คณะมัณฑนศิลป์  ได้ถือก าเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499  ด้วยด าริของท่าน 

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และได้ด าเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาศิลปตกแต่ง (Decorative Arts)  ในปี
การศึกษานั้น  โดยท่านพระยาอนุมานราชธน  (เสฐียรโกเศศ)  ได้บัญญัติชื่อภาษาไทยว่า “คณะมัณฑนะศิลป์” 
แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องกับภาษาเขียนเป็น “คณะมัณฑนศิลป์”  และ
ท่านศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี   ได้จัดสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปตกแต่ง 4 ปี  (3 ปีส าหรับระดับ
อนุปริญญา และ 4 ปีส าหรับระดับปริญญาตรี)  มีท่านศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  รักษาการในต าแหน่ง
คณบดี  และหลวงวิเชียรแพทยาคม (อธิบดีกรมศิลปากร ในเวลานั้น) รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (เทียบเท่าอธิการบดีมหาวิทยาลัย)  

ระหว่าง พ.ศ. 2499 – 2516  คณะมัณฑนศิลป์  จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาศิลป 
ตกแต่ง  แต่ในเวลานั้นเรียกชื่อสาขาวิชามัณฑนศิลป์ เรียกตามชื่อคณะวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก ่
อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาศิลป
บัณฑิต (มัณฑนศิลป์) หรือปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) ตามล าดับ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 – 2544  คณะฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรเป็นการจัด
การศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา  พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน  ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน  สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  สาขาประยุกตศิลปศึกษา  สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายการศึกษาในระดับที่สูงและกว้างขวางข้ึน คณะมัณฑนศิลป์ได้เปิดสอน
ระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ในปี พ.ศ.2541 คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา 
สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  ปี พ.ศ.2547 สาขาการออกแบบภายใน  ปี พ.ศ.2552 สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และปี พ.ศ. 2549 คณะฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในสาขา 
วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และสาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ปัจจุบันปิดหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาแล้ว) 
และได้เปิดหลักสูตรเครื่องแต่งกาย 4 ปี โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปะการออกแบบ (Design Arts) หลักสูตร
นานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทการออกแบบเครื่องประดับ ตามล าดับ ต่อมาในปี

mailto:dec_fac@su.ac.th
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การศึกษา 2556 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 14 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  ระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร (โครงการปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 
1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร 
ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 โดยได้รับการรับรองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร สว่นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เหลือ คณะฯ ได้ด าเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้
เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะ
การออกแบบ(หลักสูตรนานาชาติ) รวม 11 หลักสูตร 

สภาสถาปนิกได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกครั้งท่ี 4/ 2556 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 มีมติจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขา  Hotel and Real Estate Design 
Management) และคณะฯ จะได้จัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาจินตอารยศิลป์ (Creative 
Experience Design) โดยคาดว่าทั้ง 2 หลักสูตรจะเปิดสอนได้จริงประมาณปีการศึกษา 2558 

 
2.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร ์มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2.1 ปรัชญา 

“สร้างนักออกแบบคุณภาพ”  (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2555) 
 

     2.2  ปณิธาน 
  สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรมและภูมิปัญญา  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในศิลปวิทยาการ เพ่ือร่วม
พัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ดี (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 
เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553) 
 
 2.3  วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ The Leader  
of Learning and Creating International Design Arts (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553 และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2553  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม 2553  ให้ความเห็นชอบการปรับวิสัยทัศน์
ภาษาอังกฤษ) 
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 2.4  พันธกิจ 
1) ผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป์  ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้าน

ความคิด  สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
2) ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ

ชั้นสูง 
3) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ  การ

สร้างสรรค์  และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 
4) ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย   และการ

ประยุกต์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าใช้สอยของการออกแบบ
สมัยใหม่ 

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  
กันยายน  2553) 
 

2.5  แผนยุทธศาสตร์  มาตรการของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา/หน่วยงาน 
  แผนยุทธศาสตร์คณะมัณฑนศิลป์  พ.ศ. 2554–2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ 

 

เป้าประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑติ
ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
สร้างสรรค์งานทางด้านมัณฑนศิลป์ มี
ความรอบรู้ ทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด 
วินิจฉัย และมคีวามคิดสรา้งสรรค ์ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของหลักสูตรได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานของ สกอ.  
2. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรมลีักษณะเชิง

สร้างสรรค ์  
3. ร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่ได้รับการ

พัฒนาปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ตอ่
จ านวนหลักสตูรที่ต้องปรับปรุงทั้งหมด   

4. ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ
การศึกษา 1 ปี 

นโยบายที่  1      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. 
กลยุทธ์ที่    1.1 พัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีความคดิสรา้งสรรค์ 
มาตรการที่  1.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาการเรยีนการสอน 
แผนปฏิบัติ (1) จัดท าแผนพัฒนาหลักสตูรใหไ้ด้ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

(1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสตูรสาขาวิชาต่างๆ ของ
คณะ 

         (1.2) ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
         (1.3) ทบทวนและปรับระเบยีบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอน 

ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและหลากหลาย 
มาตรการที่  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
แผนปฏิบัติ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย ์

(1.1) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
นโยบายที่  2      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่    2.1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนให้มลีักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
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มาตรการที่  2.1.1    พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีความคดิสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้จริง 

แผนปฏิบัติ (1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ ระดับปริญญาตรีและระดับปรญิญาโท 
      (1.1) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

มาตรการที่  2.1.2  ผลักดันให้มกีารเปิดหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรสร้างสรรค ์      
 แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดให้หลักสูตรสร้างสรรค์เป็นเงื่อนไขในการเปดิหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะในระดับ 

บัณฑิตศึกษา 
      (1.1) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ 
      (1.2) โครงการหลักสตูรศลิปมหาบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการการออกแบบ 
      (1.3) โครงการหลักสตูรศลิปดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ (ไทย) 

กลยุทธ์ที่   2.2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอกท้ังในระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
มาตรการที่  2.2.1  สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบสหกจิศกึษา 
แผนปฏิบัต ิ (1) จัดท าแผนความร่วมมือสหกจิศึกษาระหว่างคณะวิชากับหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน 
มาตรการที่  2.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน องค์กรและ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ ในการจดัการเรียนการสอนร่วมกัน 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับนานาชาติ 

   (2)  ส่งเสริมสนบัสนุนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ 
นโยบายที่  3      พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 

กลยุทธ์ที่   3.1  พัฒนาระบบและกลไกการตดิตามและประเมินคณุภาพบณัฑิต 
มาตรการที่  3.1.1  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
แผนปฏิบัติ (1) จัดท าฐานข้อมูลการตดิตามและประเมินคณุภาพบณัฑิต  

(1.1) ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
นโยบายที่  4      พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่   4.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรการที่  4.1.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมีความคิดสร้างสรรค์และ น าไปใช้ 
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง 
แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดให้มีหน่วยงาน/คณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาด้านการเรียน การสอน  

(1.1) ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้จ้างงาน 
มาตรการที่  4.1.2  ส่งเสริมใหม้กีารจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดมาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยศลิปากร 

(1.1) ประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 : การพัฒนารายละเอยีดของรายวิชาให้มีคณุภาพ 

 (2)  พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเพิ่มทักษะภาษาตา่งประเทศ เทคโนโลยี และการเรยีนรู้ 
ด้วยตนเอง (2.1)  จัดท ารายวิชาพื้นฐานและ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบ E-learning 
(2.2)  โครงการศูนยเ์รียนรู้ด้วยตนเอง คณะมณัฑนศลิป์ 

มาตรการที่  4.1.3  พัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปใช้ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 
แผนปฏิบัติ (1)  พัฒนากลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของวิชาศึกษาทั่วไป 

(1.1)  ปรับปรุงการจดัการศึกษาของกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปให้นักศกึษามีพื้นความรู้
และความคิดสร้างสรรค์และบรูณาการศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์ที่   2   การปรับปรุง เป้าประสงค์  
นักศึกษามีแหล่งเรียนรูร้ะบบคณุคา่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าไดร้บั
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และพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ระบบคุณค่าและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
รางวัลประกาศเกียรติคณุยกย่อง ที่มี
ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ คณุธรรม 
จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคม   
170   คน 

นโยบายที่ 5   การปรับปรุงและพัฒนาด้านกิจการนักศกึษาให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่   5.1   ส่งเสริมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีศักยภาพ และความเข้มแข็ง 
มาตรการที่  5.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา องค์กรนักศึกษา และ บคุลากรสาย 
สนับสนุนท่ีเกีย่วข้องกับงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติ   (1)  จัดท าแผนพัฒนาดา้นกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

  (1.1)  แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป ์
   (2)  จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือภายในระหว่างฝุายกิจการนักศึกษา คณะวิชา สภานักศึกษา  

และสโมสรนักศึกษา 
(2.1)  โครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา  

มาตรการที่  5.1.2  จัดสรรทรัพยากร ส าหรับการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาบัณฑิตทีม่ี 
             ความคิดสรา้งสรรค์  คณุธรรม จริยธรรมต่อสังคม  

แผนปฏิบัติ (1)  ก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่าง 
ชัดเจน (1.1)  การส ารวจความต้องการทรพัยากรเพื่อการพัฒนานักศึกษาสาขาต่าง ๆ  

มาตรการที่  5.1.3   สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้น านักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน/ระหว่างคณะวิชา        
แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมใหผู้้น านักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้น านักศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

(1.1) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการสาขาวิชาของคณะวิชากบัสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ที่   5.2   เสริมสร้างนักศกึษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรการที่  5.2.1  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
แผนปฏิบัติ   (1)  ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาด้านวิชาการและ 

วิชาชีพ (1.1)  โครงการกิจกรรมนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิชาการ จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
(1.2) โครงการกิจกรรมประกวดแข่งขันด้านศิลปะการออกแบบ 

   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือ
ให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์  
คณะฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และกระตุ้นใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรค ์
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือ 

พัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการ
ของนักศึกษา  1  แห่ง 

2. ร้อยละ 80  ของนักศึกษามีความ 
พึงพอใจในแหล่งเรียนรู ้

3. จ านวนโครงการทีส่่งเสริมให้บุคลากร/
นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขสภาพแวดล้อมของคณะ 1 
โครงการ 

นโยบายที่  6   บริหารจัดการพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค์ 
นโยบายที่  7   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่   7.1 บริหารจดัการพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้มีแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู ้
และความคิดสร้างสรรค ์
มาตรการที่  7.1.1  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะฯ ให้มีศักยภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้  และส่งเสรมิ
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ให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดพื้นท่ี Learning Park เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์ 

(1.1)  ส ารวจความต้องการประสทิธิภาพแหล่งเรยีนรู้ของนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่   7.2 สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มาตรการที่  7.2.1   พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ ต่อการใช้งาน 
และมีความทันสมยั 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

(1.1) โครงการจดัหาสื่อ อุปกรณ์และทรพัยากรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การเรยีนรู้ของนักศึกษา 

มาตรการที่  7.2.2  ส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญัหาทางกายภาพหรือ 
                        สภาพแวดล้อมทั้งสองวิทยาเขตของคณะฯ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
แผนปฏิบัติ (1)   โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามสี่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปญัหาทาง 

กายภาพหรือสภาพแวดล้อมทุกวิทยาเขตของคณะฯ 
(1.1) โครงการส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ปญัหาทางกายภาพ 

หรือสภาพแวดล้อม 
(1.2) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่   4   
การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย
เชิงสร้างสรรค ์
 

เป้าประสงค์   
เป็นคณะวิชาวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ทีม่ีการตีพมิพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ/การได้รับ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัรต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน ต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า  บาท/ป ี

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมไดต้่อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

นโยบายที่ 8   ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ 
กลยุทธ์ที่   8.1 ส่งเสริม และผลักดันให้เกดิงานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่  8.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย/สรา้งสรรค์และเผยแพร่งานวิจัย/ 
สร้างสรรค ์
แผนปฏิบัติ (1)  จัดท าแผนแมบ่ทการวิจัย/สรา้งสรรค์ใหส้อดคล้องกับแผนแม่บทการวิจัยของมหาวิทยาลยั 

          (1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อระดมความคดิเห็นเรื่อง การพัฒนา 
หลักสตูรการเรยีนการสอนและการบริหารจัดการคณะฯ 

  (2)  ก าหนดนโยบายให้มีการท างานวิจัยเชิงบูรณาการ 
          (2.1)  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์ของคณาจารย์ประจ าคณะฯ 

 (3)  สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก 
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ นานาชาติ 

          (3.1)  โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย/ สร้างสรรค ์
 (4)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal Development 
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Grant)  ส าหรับการเสนอขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 (5)  สนับสนุนงบประมาณในการแปลผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เป็น 

ภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาต ิ
 (6)  จัดสรรทุนพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์                            
 (7)  สนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจดทะเบยีน 

สิทธิบัตร 
 (8)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร 
 (9)  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดท า/เผยแพร่โครงการวิจัย/สร้างสรรค์        
 (10) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม ่

กลยุทธ์ที่  8.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อแสวงหาแหล่งทุนใหม่ๆ  
มาตรการที่  8.2.1 ส่งเสรมิให้มีการท าสญัญาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการท าโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 

 (2)  แสวงหาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย/ หน่วยงานระดับนานาชาติ 
  (2.1)  โครงการสาธิตการใช้วัสดุกอ่สร้างในการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัยโดย 

ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกรณีศึกษา บ้านเอื้ออาทร รังสิตคลองสาม ปทุมธาน ี
  (2.2)  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการวิจารณ์งานทางการออกแบบพ้ืนท่ีภายใน 
  (2.3)  การน าเสนอภาพลักษณ์เครือ่งประดับไทยสู่เวทีแฟช่ันระดับสากล : โครงการ 

สร้างตราสินคา้เครื่องประดับชาตพิันธุ์ร่วมสมยัที่มีรากฐานจากภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  (2.4)  การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ต้นแบบจากผือ วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
  (2.5)  การออกแบบพัฒนาเครื่องขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสุญญากาศเพื่อการสาธติ 

และสร้างต้นแบบผลติภณัฑ์  
มาตรการที่   8.2.2  สนับสนุนใหน้ าปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และ ชุมชนหรือสังคม 
มาใช้เป็นโจทย์วิจัย หรือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการท าโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5 
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
และสังคมโดยการให้บริการทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  
เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แกชุ่มชน
และสังคม  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  80 ของโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา/แก้ปัญหาและ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง หรือมีการ
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) แก่สังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ ตอ่
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

2. ร้อยละ  80  ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 

นโยบายที่  9   ปรับและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่  9.1  สรา้งความเข้มแขง็ด้านการบริการวิชาการให้เป็นกลไกในการสร้างรายได้ของคณะ 
มาตรการที่   9.1.1  ปรับบทบาท ระบบการบริหารจดัการใหม่ และแผนด าเนินงานดา้นการบริการ 
                         วิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของคณะวิชา  
แผนปฏิบัติ (1)  ปรับโครงสร้าง/กระบวนงานในเชิงรุก โดยหาช่องทาง/กลุ่มเปูาหมายใหม่เพื่อเพิม่รายได้

ให้กับคณะวิชา 
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  (1.1)  โครงการศูนย์นวัตกรรม คณะมณัฑนศลิป์ 
 (2)  แสวงหาแหล่งทุนและความรว่มมือกับทุกภาคส่วนในการให้บรกิารวิชาการในรูปแบบท่ี 

หลากหลาย 
นโยบายที่  10   การให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแกชุ่มชน 

กลยุทธ์ที่   10.1  ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณคา่แก่มหาวิทยาลยัและเพิ่มคณุค่าแก่ชุมชนให้เข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลาย 

มาตรการที่  10.1.1  พัฒนาการให้บริการวิชาการโดยพัฒนามาจากงานวิชาการหรืองานวิจัยของคณะ รวมทั้งมี 
รูปแบบการให้บริการวิชาการทีม่ีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
ชุมชน  
แผนปฏิบัติ   (1) จัดท าแผนงานการให้บริการวชิาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม โดยยดึ 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปสู่การเกดิรายได้ชุมชน 
(1.1) โครงการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม 

   (2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative Economy) แก่ชุมชน สังคม 

(2.1) โครงการบริการวิชาการทีม่ีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความ
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้ชุมชน 

(2.2) โครงการบริการวิชาการทีส่ร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 
สังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธ์ที่   10.2  พัฒนาระบบและกลไกการจัดเกบ็และตดิตามข้อมูลด้านการให้บรกิารวิชาการ 
มาตรการที่  10.2.1  จัดให้มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมลูด้านการให้บริการวิชาการ 
แผนปฏิบัติ   (1) จัดท าฐานข้อมูลด้านการให้บรกิารวิชาการ   
กลยุทธ์ที่   10.3  พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการให้เข้มแข็งและสรา้งงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้บริการ 
วิชาการได้   
มาตรการที่  10.3.1  สนับสนุนการจัดท าโครงการวิจยัที่ตอบสนองกับความต้องการพัฒนา/ แก้ปญัหาของชุมชน 
แผนปฏิบัติ   (1) จัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองกับความต้องการพัฒนา/ แก้ไขปัญหาของชุมชน 
กลยุทธ์ที่   10.4  มีการประเมินผลการด าเนินงานจากการให้บริการวิชาการเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
มาตรการที่  10.4.1  จัดให้มีระบบการประเมินผลการด าเนินงานจากการให้บริการวิชาการ   
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการประเมินผลการด าเนนิงานจากการให้บริการวิชาการ  
กลยุทธ์ที่   10.5  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในดา้น 
ทีค่ณะฯ มคีวามเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอ่ืนๆ การให้บริการอาจให้เปลา่โดยไมค่ิดคา่บริการ หรือ
อาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บรกิารมีความหลากหลาย 
มาตรการที่  10.5.1 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและใน 
ด้านที่คณะวิชามีความเช่ียวชาญหรือมีการบรูณาการร่วมกับสาขาอ่ืนๆ  
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความถนดัในด้านท่ีคณะมีความ 

เชี่ยวชาญ หรือมีการบูรณาการกับสาขาอ่ืน ๆ  
        มาตรการที่  10.5.2   ให้บริการวิชาการโดยคดิค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กร  

อิสระ องค์กรสาธารณะ ฯลฯ  
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบริการวิชาการที่จัดให้ชุมชน และสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (โครงการจาก 

งบประมาณแผ่นดิน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 6  
การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลกัษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
รวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา
คุณค่าและเพ่ิมคุณค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์  
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยกุต์ใช้
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมคุณคา่
และมลูค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 

2. ร้อยละ 50 ของโครงการท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาคณุค่าหรือเพิ่ม
มูลค่าต่อโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

นโยบายที่  11   จัดต้ังสถาบันดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่   11.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  11.1.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศลิปะการออกแบบ และการสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการจดัท าฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านออกแบบและสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่   11.2  ผลักดันใหม้ีการน าผลงานท่ีจัดการแสดงให้เป็นรปูแบบท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
มาตรการที่  11.2.1  ประสานงานและส่งเสรมิให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่ผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (1)  แสวงหาความร่วมมือ และแหล่งทุนจากภายนอก 

นโยบายที่  12   อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
กลยุทธ์ที่   12.1 มีระบบและกลไกควบคมุการด าเนนิงานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  
มาตรการที่  12.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน 
แผนปฏิบัติ (1)  แผนงานการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน 
มาตรการที่  12.1.2  มีการบูรณาการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมเข้ากับงานวิจัย และการบริการวิชาการแตล่ะ 
สาขาวิชา 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการบูรณาการเข้ากับงานวจิัยและงานบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่   12.2 พัฒนามาตรฐานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านนโยบาย ด้านการ 
ส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐาน และด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  
มาตรการที่  12.2.1  เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากลอันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู  อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นในเชิงฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบ 

สาน พัฒนา เช่น โครงการ/ กิจกรรมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ศาสนา ภาษา  
ศิลปกรรม การละเล่น การแต่งกาย วิถีชีวิต ฯลฯ โดยความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
กับภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

มาตรการที่  12.2.2  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะวัฒนธรรมในยุคใหม่ 

ด้วยระบบดิจิตอล   
มาตรการที่  12.2.3  ส่งเสริมภมูปิัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรูท้ี่ดีขึ้น   
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคญัของภูม ิ

ปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน ามาพัฒนา ให้เกดิรายได้ใหก้ับท้องถิ่น  
มาตรการที่  12.2.4   สนับสนุนและส่งเสรมิให้มีการน าศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ (Creative  Economy) 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการด้านการออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ โฆษณา การตกแต่งและการก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ 

   (2)  โครงการผลติวัสดเุชิงสร้างสรรค์ 
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   (3)  โครงการอนุรักษ์งานศลิป ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่   12.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  12.3.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศลิปะการออกแบบ และงานสร้างสรรค์  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการศูนย์เรยีนรู้ด้วยตนเองทางด้านศิลปะ การออกแบบ งานสร้างสรรค์ 

(2) แผนการประชาสมัพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมและมรดก
ของชาติ ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับชาติ นานาชาติ 

มาตรการที่  12.3.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับ 
ท้องถิ่น  ระดับชาติ และนานาชาติ 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านศิลปะและการออกแบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตร์ที่   7   
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  
 

เป้าประสงค์ที่  1   
บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  
 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ  30  ของบุคลากรทุกระดบั

สามารถสรา้งสรรค์ผลงานตามสายงาน 
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อจ านวนบุคลากรทัง้หมด 

2. ร้อยละ  38  ของอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

3. ร้อยละ  42 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

4. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ
วิชาการ 

5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทีไ่ดร้ับการพัฒนา 

นโยบายที่  13  การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
นโยบายที่  14  การปรับโครงสร้างการบริหาร/ส านักงานฯ ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายที่  15  การพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่   15.1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
มาตรการที่  15.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยม์ีคณุวุฒิเพิม่สูงขึ้นอีก ร้อยละ 5 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกของบุคลากรสายวิชาการ 

(2)  ให้ความส าคญักับการบรรจุบคุลากรคณุวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นล าดับต้น   
(3) จัดจ้างอาจารย์ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว/ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก   
มาตรการที่  15.1.2  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดสวสัดิการ/ ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจูงใจ  
มาตรการที่  15.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารยเ์ข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการในสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมและก ากับดูแลการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่ 
มาตรการที่  15.1.4  สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติ (1)  ให้เงินรางวัลพิเศษส าหรับผู้ทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (เฉพาะต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์) 
(2) ก าหนดแนวทางการต่อสัญญาจ้างให้สัมพันธ์กับการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่   15.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 
มาตรการที่  15.1.1  สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะตรงตามสายงานตลอดจนความส านึก 
รับผิดชอบต่อองค์กร 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งคณะกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ ศึกษา ศักยภาพในการพัฒนา 

สมรรถนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 

(1.1)  โครงการพัฒนาบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ โดยการ
ฝึกอบรม/ 
การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
(1.2) โครงการพัฒนาจริยธรรมฯ เพื่อการท างานอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่  15.3  พัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายบรหิาร 
มาตรการที่  15.3.1   สนับสนุนให้บุคลากรสายบริหาร ไดร้ับการพฒันาให้มีสมรรถนะและความพร้อม 
                            ตรงตามสายงาน 
 แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ ศึกษา ศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะที ่

เหมาะสมใหส้อดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน   
(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายบรหิาร 

                                        (1.1)  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่  8   
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการตามพันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ  
 

เป้าประสงค์ที่  1   
มีระบบสารสนเทศท่ีมีคณุภาพและ
ครอบคลมุในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรและการด าเนินการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารทุกระดับน า

ระบบสารสนเทศมาใช้ในการตดิตาม 
ประเมินผล และตัดสินใจ 

2. ร้อยละ  80  ของบุคลากรทุกระดบั
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
 
 
  



 

16 
 

3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 

3.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศลิป์ 
 

 

 

ภาควิชา 
ประยุกตศิลปศึกษา 

ภาควิชาการ 
ออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

คณะมัณฑนศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ภาควิชา 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

ภาควิชา 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ภาควิชา 
เครื่องเคลือบดินเผา 

ภาควิชา 
ออกแบบเครือ่งประดับ 

ส านักงาน 
เลขานกุารคณะ 
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  3.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศลิป์ (ณ วันท่ี 30 ต.ค.57) 
 

 

 

 
    

 

  
 

       

 

 

 

- รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร                                                                                    - รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายบรหิาร                    - รองหัวหน้าภาควชิา                  - หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

- รองหัวหนา้ภาควิชาฝ่ายวิชาการ                                                    และวิชาการ                                                                 - หัวหน้างานบริการการศกึษา 

                                       -  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการ                                         - หัวหนา้งานคลังและพัสด ุ
                นักศกึษา                      - หัวหน้างานแผนและสง่เสรมิทางวชิาการ                                                                                                                                                                                                     

                                          - หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์   

                  - หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

เลขานุการคณะฯ หวัหน้าภาควชิา 

เครื่องเคลือบดินเผา 

หวัหน้าภาควชิา 

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

หวัหนา้ภาควิชา

ออกแบบตกแต่งภายใน 

หวัหนา้ภาควิชา 

ประยุกตศิลปศึกษา 

หวัหนา้ภาควิชา * 

ออกแบบเครื่องประดบั 

คณะกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ/ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ 
พระราชวังสนามจันทร ์

หวัหน้าภาควชิาการ * 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย 

หวัหนา้ภาควิชา 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 

- รองหัวหน้าภาควชิา 

 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยบรหิาร 

- รองหัวหน้าภาควชิาฝา่ยวิชาการ 

 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบรหิาร 

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการนักศกึษา 

รองหัวหน้าภาควิชากิจการพเิศษ 

ผู้ชว่ยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/เลขานุการภาควชิา                                                                             

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายบรหิาร 

- รองหัวหนา้ภาควิชา

ฝ่ายวิชาการ 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการนักศึกษา 

- รองหัวหนา้ภาคฝ่าย

กิจการพเิศษ 

คณะกรรมการบรหิารประจ าคณะ 
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4.  รายนามผู้บริหาร คณะมัณฑนศิลป ์  
รายชื่อผู้บริหาร  และคณะกรรมการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ   
ผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์  

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์   
                ผูช้่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง (9 ต.ค.55 – ปัจจุบัน) 
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์  
                ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล (4 ต.ค.56 – ปัจจุบัน)  
3.  รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
                อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี (1 เม.ย.57 – ปัจจุบัน)  
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

  อาจารย์ธัชวิทย์  สีบุญเรือง (13 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
5.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  

อาจารย์กศิตินทร  ชุมวรานนท์ (28 พ.ย.55 - ปัจจุบัน) 
6. หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  

     อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช (30 เม.ย.55 – ปัจจุบัน) 
7.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐว ี ศรีโสภา (12 ธ.ค.56 - 30 ต.ค.57) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ (รักษาราชการ 1 พ.ย.57-11 มี.ค.58) 
  อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ (12 มี.ค.58 – ปัจจุบัน) 

9.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  
  รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า (14 พ.ย.56 – ปัจจุบัน) 

10. หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิพัทธุ์  เลิศรุจิด ารงค์กุล (11 ก.ค.56 – ปัจจุบัน) 

11. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  
อาจารย์ทัศน์ฐรสชง  ศรีกุลกรณ์ (30 ก.ย.55 – ปัจจุบัน) 

12. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน  ไล่สัตรูไกล (11 ก.ค.56 - ปัจจุบัน) 

13. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน   
1) ฝุายบริหาร : อาจารย์พัฒนา  เจริญสุข (17 ธ.ค.55 – ปัจจุบัน) 

  2) ฝุายวิชาการ : อ.ณัฏรฐนนท์  ทองสุทธิพีรภาส (28 เม.ย.57 – ปัจจุบัน) 
14. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  

  อาจารย์อนุชา  แสงสุขเอ่ียม (1 เม.ย.58 – ปัจจุบัน)  
15. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์  

1) ฝุายบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
2) ฝุายวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
3) ฝุายกิจการพิเศษ : อาจารย์อินทรธนู  ฟูาร่มขาว (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 

16. รองหัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา   
1) ฝุายบริหาร : อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์ (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
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2) ฝุายวิชาการ : อาจารย์อุณรุท กสิกรกรรม (27 ธ.ค.56 – ปัจจุบัน) 
17. รองหัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   

1) ฝุายบริหารและวิชาการ : อาจารย์ชานนท์  ไกรรส (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 
  2) ฝุายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ธาตรี  เมืองแก้ว (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 

18. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   
  1) ฝุายบริหาร : อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์วานิช (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 

   2) ฝุายวิชาการ : อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
   3) ฝุายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ภูษิต  รัตนภานพ (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
   4) ฝุายกิจการพิเศษ : อาจารย์ทวีศักดิ์  มูลสวัสดิ์ (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
            ผูช้่วยหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ   

  5) ฝุายประกันคุณภาพฯ : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาว ี ศิรินคราภรณ์ (22 ต.ค.55 -ปัจจุบัน) 
19. รองหัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  อาจารย์วรุษา อุตระ (2 ก.ย.56 – ปัจจุบัน) 
20. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ นางภาวนา ใจประสาท (22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
21. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นายวุฒิ คงรักษา 
22. หัวหน้างานบริการการศึกษา นางภาวนา ใจประสาท (รักษาการ 22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน) 
23. หัวหน้างานคลังและพัสดุ  นางนภาพร ทองทวี (11 ก.พ.58 – ปัจจุบัน) 
24. หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ นางศุลีพร สุวรรณโมลี 
25. หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา จิตพรมมา 

     26. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา  นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ 
 

5.  รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าคณะวิชา/หน่วยงาน 
คณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 มาตรา 33 คณะกรรมการประจ าคณะมีอ านาจ

และหน้าที่ ดังนี้  
1) วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือ  

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย  
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ  
6) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี  
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
กรรมการโดยต าแหน่ง 

1.  คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    
2.  รองคณบดีฝุายบริหารและพระราชวังสนามจันทร์     
3.  รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     
4.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
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5.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์    
6.  หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   
7.  หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา    
8.  หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา   

 กรรมการประเภทแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจ าในคณะฯ 
9.  ประจ าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล (17 มิ.ย.57 – ปัจจุบัน) 
10. ประจ าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลุ้ย  กานต์สมเกียรติ (18 มิ.ย.55 - ปัจจุบัน) 
      
11.  ประจ าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  พิชยะสุนทร (18 มิ.ย.55 - ปัจจุบัน) 
 ฝุายเลขานุการ 
12. เลขานุการกรรมการฯ   นางภาวนา ใจประสาท (1 ก.พ.56 - ปัจจุบัน) 
13.  ผูช้่วยเลขานุการกรรมการฯ  นางสาวอิญทิรา  เพชรรัตน์ (1 ต.ค.55 - ปัจจุบัน) 
 
6.  คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 

1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ  
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4. มีระเบียบวินัย 
5. มีจิตสาธารณะ 
6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
8. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

“เป็นผู้น าทางความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางศิลปะระดับสูง” 
     (โดยมติที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555) 
 
8. จุดเด่น : ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 

1. มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. ขยัน หมั่นเพียร ใฝุเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีกิริยามารยาทดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
5. มีความสามัคคี สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
6. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(ประกาศคณะฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) 
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9. การเรียนการสอน 
9.1 หลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2557 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 11 หลักสูตร โดยจ าแนกตามระดับ

การศึกษา ดังนี้  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร (โครงการ
ปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2557 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ และปริญญาเอกในสาขาศิลปะการออกแบบ  

สภาสถาปนิกได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547) โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2556 มีมติเห็นชอบรับรองปริญญาหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 มีมติจัดท าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขา  Hotel and Real Estate Design 
Management) และคณะฯ จะได้จัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาจินตอารยศิลป์  (Creative 
Experience Design) โดยคาดว่าทั้ง 2 หลักสูตรจะเปิดสอนได้จริงประมาณปีการศึกษา 2558  
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ตารางที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 

 หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป ์ สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2557 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 48 

และ TQF 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (1 หลักสตูร)          

1 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2557 -       
 ศิลปมหาบณัฑติ (3 หลักสตูร)                
2 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2553 -       

3 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ  2554 -         

4 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  2556 -         

 ศิลปบัณฑิต (7 หลักสตูร)          

5 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  2555 -       

6 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์  2555 -       

7 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์  2555 -       

8 สาขาวิชาประยุกตศลิปศึกษา  2555 -       

9 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  2555 -       

10 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 1 ส.ค.54 2555 -       

11 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  2555 -       

 



 

23 
 

9.2 ข้อมูลนักศึกษา   
คณะมัณฑนศิลป์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,390 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,204 

คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท 161 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 25 คน  โดยข้อมูลจากฐานข้อมูล
จากงานบริการการศึกษา  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ วันที่  25 พฤษภาคม 2558 
 

ตารางที่ 1.2 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 

(คน) ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ตกค้าง 

การออกแบบภายใน : ปกติ 67 69 51 50 16 253 
การออกแบบนิเทศศิลป ์: ปกติ 50 50 47 50 8 205 
การออกแบบผลติภณัฑ ์: ปกติ 40 35 36 38 2 151 
ประยุกตศิลปศึกษา : ปกติ 46 44 46 49 2 187 
เครื่องเคลือบดินเผา : ปกต ิ 33 20 25 27 2 107 
การออกแบบเครื่องประดับ : ปกติ 34 30 27 33 4 128 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย : พิเศษ 51 42 28 44 8 173 

รวมปกติทุกชั้นป ี 270 248 232 247 34 1,031 

รวมพิเศษทุกชั้นป ี 51 42 28 44 8 173 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 321 290 260 291 42 1,204 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 25 พ.ค.58 
 

ตารางที่ 1.3 จ านวนนักศึกษาปริญญาโทจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท/ แผน 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ตกค้าง 

ก ก2 ก ก2 ก ข ก ก2 

หลักสูตรที่ปิดแล้ว (ตกค้างแผน)          
การออกแบบนิเทศศิลป ์: พิเศษ - - - - - - 7 - 7 
ประยุกตศิลปศึกษา : พิเศษ - - - - - - 13 - 13 
เครื่องเคลือบดินเผา : พิเศษ - - - - - - 4 - 4 
หลักสูตรปัจจุบัน          
การออกแบบผลติภณัฑ ์: พิเศษ 8 14 - - 8 4 23 - 57 
การออกแบบเครื่องประดับ : พิเศษ 10 - 7 - 8 - 8 - 33 
ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 47 - - - - - - - 47 

รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 65 14 7 - 16 4 55 - 161      
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 65 14 7 - 16 4 55 - 161      

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 25 พ.ค.58 
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ตารางที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาปริญญาเอกจ าแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
รวม 
(คน) 

ชั้นปีที ่1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ตกค้าง 

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 7 - - - 3 - 15 - 25 
รวมปกติทุกชั้นป ี - - - - - - - - - 
รวมพิเศษทุกชั้นป ี 7 - - - 3 - 15 - 25 
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 7 - - - 3 - 15 - 25 

ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากระบบ EIS ณ วันท่ี 25 พ.ค.58 
 
ตารางที่ 1.5 จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  

หลักสูตร ปริญญาบัณฑิต 
ปริญญา

มหาบัณฑิต 
ปริญญาดุษฎี

บัณฑิต 
รวมท้ังสิ้น 

หลักสูตรที่ปิดแล้ว (ตกค้างแผน)     
ศิลปบัณฑิต     
1. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (ต่อเนื่อง) 1 - - 1 
ศิลปมหาบัณฑิต     
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ - 11 - 11 
3. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา - 12 - 12 
4. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา - 6 - 6 
5. สาขาวิชาการออกแบบภายใน - 16 - 16 
หลักสูตรปัจจุบัน     
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
1. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ1 - - 2 2 
ศิลปมหาบัณฑิต     
2. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์2 - 27 - 27 
3. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ - 3 - 3 
4. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ - - - - 
ศิลปบัณฑิต     
5. สาขาวิชาการออกแบบภายใน 48 - - 48 
6. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ 47 - - 47 
7. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 41 - - 41 
8. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 50 - - 50 
9. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 25 - - 25 
10. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 34 - - 34 
11. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 51 - - 51 

รวม 297 75 2 374 
ที่มา : สารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2557 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร) ข้อมูล ณ 
วันท่ี 13 ส.ค.58 
หมายเหตุ 1 และ 2 : เป็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ก่อนการปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
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9.3 อาจารย์และบุคลากร  
ปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์  มีจ านวนบุคลากรรวม 145.5 คน  จ าแนกเป็นสายวิชาการ  

92.5 คน และสายสนับสนุน 53 คน โดย มีคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 35 คน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
52.5 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นข้าราชการ 13 คน  พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 16 คน  พนักงานราชการ 2 คน  ลูกจ้างประจ า 11 คน  และลูกจ้างชั่วคราว 11 คน 
 
ตารางที่ 1.6 จ านวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 

บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร (คน) 

ข้าราชการ 
คน 35 13 48 

ร้อยละ 72.92 27.08 100 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
คน 52.5 16 68.5 

ร้อยละ 76.64 23.36 100 

ลูกจ้างประจ า 
คน - 11 11 

ร้อยละ - 100 100 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
คน 5 2 7 
ร้อยละ 71.43 28.57 100 

พนักงานราชการ 
คน - 11 11 
ร้อยละ - 100 100 

รวม 
คน 92.5 53 145.5 
ร้อยละ 63.57 36.43 100 
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ตารางที่ 1.7 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จ าแนกรายหลักสูตร 

หลักสูตร/ สาขาวิชา 
อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
อาจารย์ประจ า
ปฏิบัติงานจริง 

อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาภายในประเทศ อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
รวมท้ังหมด 

ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต            
1. ศิลปะการออกแบบ 5 5 - - - - - - - - - 
ศิลปมหาบัณฑิต            
2. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 5 - - - - - - - - - 
3. การออกแบบเครื่องประดับ 5 5 - - - - - - - - - 
4. ศิลปะการออกแบบ 5 5 - - - - - - - - - 
ศิลปบัณฑิต            
5. การออกแบบภายใน 5 5 - - - - - - - - - 
6. การออกแบบนิเทศศิลป ์ 5 5 - - - - - - - - - 
7. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ 5 5 - - - - - - - - - 
8. ประยุกตศลิปศึกษา 5 5 - - - - - - - - - 
9. เครื่องเคลือบดินเผา 5 5 - - - - - - - - - 
10. การออกแบบเครื่องประดับ 5 5 - - - - - - - - - 
11. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 5 5 - - - - - - - - - 

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ าบางท่าน (ทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสตูร) เป็นผูส้อนมากกว่า 1 หลักสตูร และข้ามสาขาวิชา คณะฯ จึงนับจ านวนการลาศึกษาต่อในตารางนี้เฉพาะกรณีเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเท่านั้น
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ตารางที่ 1.8 จ านวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา 
ช่ือหลักสูตร 
(ระบุสาขา) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ลา
ศึกษ
าต่อ 

รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 
ปริญญาตรี 
ศิลปบัณฑิต สาขา 

              

1. การออกแบบภายใน - 4 - - 1 - - - - - - - - 5 
2. การออกแบบนิเทศศิลป ์ - 3 - 1 1 - - - - - - - - 5 
3. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - 4 - - 1 - - - - - - - - 5 
4. ประยุกตศลิปศึกษา - 3 - - 1 - - 1 - - - - - 5 
5. เครื่องเคลือบดินเผา - 1 - - 3 - - 1 - - - - - 5 
6. การออกแบบเครื่องประดับ - 2 - - 1 2 - - - - - - - 5 
7. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 3 - - - 1 - - - - - - - 5 
ปริญญาโท 
ศิลปมหาบัณฑิต สาขา 

              

8. การออกแบบผลิตภณัฑ ์ - - - - 2 3 - - - - - - - 5 
9. การออกแบบเครื่องประดับ - 2 1 - - 1 - - 1 - - - - 5 
10. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - 1 1 - 1 1 - - - - 5 
ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

              

11. ศิลปะการออกแบบ - - 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 5 
รวมทุกหลักสูตร จ านวน (คน) 1 22 3 1 11 9 1 3 3 - 1 - - 55 

ร้อยละ 1.08 23.7
8 

3.24 1.08 11.89 9.73 1.08 3.24 3.24 - 1.08 - - 59.46 

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสตูรเป็นผูส้อนมากกว่า 1 หลักสูตร และ/ หรอืข้ามสาขาวิชา คณะฯ จึงนับจ านวนในตารางนี้เฉพาะ
กรณีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่าน้ัน 
 
10.  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์ มีโครงการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 35 โครงการ ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 9,358,629.25 บาท จ าแนกเป็นโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายในจ านวน 22 
โครงการ รวมใช้งบประมาณ 2,681,293.33 บาท ส่วนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกมีจ านวน 
13 โครงการ รวมใช้งบประมาณ 6,677,335.92 บาท 
 ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ส าหรับปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
ให้ใช้ผลตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่ จ านวนโครงการที่อนุมัติและวงเงินงบประมาณของโครงการนั้นๆ 
  
11. ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 

11.1 การจัดการเรียนการสอน 
11.2 การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ 
11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
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ตารางที่ 1.9 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมัณฑนศิลป์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ 
วันเดือนปีที่ลง

นาม/ ระยะเวลา 
ชื่อสถาบัน ประเทศ กิจกรรม 

1 ก.ย.52/ 5 ปี TAMA Art University ญี่ปุุน การศึกษาดูงาน/ การแสดงแฟช่ันโชว์ 
(ผลงานของ อ., นศ.ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย) 

2 ส.ค.56/ 5 ป ี Tokyo University of the Arts ญี่ปุุน  

20 ต.ค.57/ 5 ป ี Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta 

อินโดนีเซีย  

30 มิ.ย.57/ 5 ปี Namseoul University สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเครือ่ง
เคลือบดินเผา 

4 ก.พ.52/ 5 ปี Kookmin University   

14 ธ.ค.53/ 3 ป ี Dongseo University   

28 ก.ค.53/ 5 ปี Daegu University   

30 มิ.ย.53/ 5 ป ี Dankook University   

3 ก.ค.53/ 5 ปี Jeonju University   

23 ส.ค.53/ 5 ป ี Konkook University  การศึกษาดูงานของรายวิชาในสาขา 

16 ก.พ.53/ 5 ปี Konkook University, Chungju 
Campus 

 ออกแบบภายใน 

3 ส.ค.53/ 5 ป ี Suothern Taiwan University ไต้หวัน  

15 ธ.ค.53/ 5 ปี Vietnam National University of 
Social Sciences and Humaities 

เวียดนาม  

22 ก.พ.56/ 5 ปี Universiti Teknologi MARA มาเลเซีย นิทรรศการผลงานคณาจารย์ ประจ าปี 
2557 (ก.ย.58) 

 
 
12.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์  ด าเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  มี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  สัมมนาทางวิชาการ  นิทรรศการ  คณะที่ปรึกษา  การจัดการและเผยแพร่ความรู้
ทั้งหมด 9 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการรวม 1,709 คน  มีแหล่งทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 5 
โครงการ  งบประมาณรวม 2,342,600 บาท โครงการจากเงินรายได้จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณรวม 
180,000 บาท โครงการจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกจ านวน 1 โครงการ  งบประมาณรวม 35,000 บาท 
สรุปงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,557,600 บาท 
 
 
ตารางที่ 1.10  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัยในปีการศึกษา 2557 
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การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  ทั้งหมด 9 
2. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 2 
3. จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั 3 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 4 

 
13.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ในปีการศึกษา 2557 คณะมัณฑนศิลป์  ได้จัดกิจกรรมตามประเพณี  โครงการเพ่ือการอนุรักษ์  สืบ
สาน  พัฒนามาตรฐาน  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นรากฐานองค์ความรู้สู่ระดับสากล  เสริมสร้างจิตส านึก
แก่นักศึกษา/ บุคลากร  ในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์อาวุโส  ศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดี  
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน  โครงการความร่วมมือกับสถาบัน/ องค์กรวิชาชีพ  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  เป็นต้น 
 คณะฯ ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 16 โครงการ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,071,000 
บาท  จ าแนกเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 1,500,000 บาท  โครงการจากเงินรายได้ 10 
โครงการงบประมาณรวม 563,000 บาท  และเป็นโครงการจากเงินสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน 5 โครงการ
งบประมาณรวม 8,000 บาท  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,103 คน   
 
14.  การบริหารจัดการ 

14.1 งบประมาณ  
คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี โครงการ

ปกติ และโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีรายรับ - รายจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1.11 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ  

2558 32,761,300.00 16,355,309.75 12,214,337.50 61,330,947.25 
2557 31,293,900.00 13,775,498.07 18,477,510.80 63,546,908.87 
2556 34,302,500.00 12,832,464.28 16,554,014.27 63,688,978.55 
2555 32,947,300.00 11,963,594.36 27,450,606.28 72,361,500.64 

 
ตารางที่ 1.12 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจา่ยจาก

ยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
6,044,580.68 

4,354,641.01 
178,040 

72.04 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,867,979.67 30.90 
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รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจา่ยจาก

ยอดรายรับ 

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
    - จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการ
สอน 

10,310,729.07 

5,542,169.17 

3,337,150.26 

53.75 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 1,400,509.64 13.58 
5. ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง 

30,900 0.30 

6. หมวดเงินอุดหนุน     
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ     
8.  งบด าเนินการ     
9.  งบลงทุน* (10,310,729.07) (6,973,578.81) (3,337,150.26) (67.63) 

รวม 16,355,309.75 13,196,199.49 3,159,110.26 80.68 
* งบลงทุน รวมจากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดค่าครภุณัฑ ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 1.13 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
จ าแนกตามงาน 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย รวม
รายจ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน 
งบ

ด าเนิน 
การ 

สา
ธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ ์

งาน บริหารทั่วไป  4,577,24
6.28 

768,721
.28 

1,400,5
09.64 

21,400 6,767,877.
20 

55.22 

งาน ประกันคุณภาพการศึกษา   16,210   16,210 0.13 
งาน จัดการศึกษา1  1,645,37

4.40 
2,338,7
80.50 

 9,500 3,993,654.
90 

32.58 

งาน จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

318,500  312,468
.05 

  312,468.0
5 

98.11 

งาน ทุนการศึกษา 
- จัดสรรทุนการศึกษา (นศ.) 
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์2 

- ทุนศึกษาต่อของบุคลากรสาย
สนับสนุน2 

   
238,170 

- 
- 

   
238,170 

- 
- 

 
1.94 

งาน กิจกรรมนักศึกษา   8,632.2
6 

  8,632.26 0.07 

งาน พัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรของอาจารย์1 

- พัฒนาบุคลากรของบุคลากร
สายสนบัสนุน 

   
34,8001 

30,000 

   
 

30,000 

 
 

0.24 

งาน วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
- พัฒนางานวิจัย 
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รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย รวม
รายจ่าย
ทั้งหมด 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน 
งบ

ด าเนิน 
การ 

สา
ธารณูป 

โภค 
ครุภณัฑ ์

งาน บริการวิชาการแก่ชุมชน        
งาน บ ารุงศิลปวัฒนธรรม   29,144   29,144 0.24 

รวม 16,355,30
9.75 

6,222,62
0.68 

5,542,1
69.17 

1,400,5
09.64 

30,900 13,196,19
9.49 

80.68 

1 เบิกในงานจัดการศึกษา 
2 เบิกในงานพัฒนาบุคลากร 

 
14.2 การพัฒนาบุคลากร 
คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลการ
สายวิชาการให้มีความก้าวหน้าในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และมีคณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการกิจกรรม สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพและปัจจัยแวดล้อม เพ่ือให้มีความสุข
ในการท างาน 
 
ตารางท่ี 1.14 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 

 ออกแบบนิเทศศิลป ์     
1. อ.ธนาทร  เจียรกลุ ปริญญาเอก 

บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- ส าเร็จการศึกษาเมื่อ 2/2557 

1 มิ.ย.53 – 
1 มิ.ย.56 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 

2. อ.อนุชา  โสภาคย์
วิจิตร ์

ปริญญาเอก 
พระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
ลงกรณร์าชวิทยาลัย 

1 มิ.ย.54 –  
31 พ.ค.55 

ส่วนตัว/ ทุนพัฒนา
บุคลากรคณะฯ 

 ออกแบบผลิตภัณฑ ์    เงินกองทุน 
3. อ.ตรีชฎา  โชติรตั

นาภินันท์ 
ปริญญาเอก 
การออกแบบ 

Goldsmiths, University of 
London ประเทศสหราช
อาณาจักรฯ 

1 ส.ค.56 – 30 
ก.ย.59 

โครงการพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 
2556 และทุน
ส่วนตัว 

 ประยุกตศิลปศึกษา     
4. อ.บวรรัตน์  คมเวช ปริญญาโท 

พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา- 
ลงกรณร์าชวิทยาลัย 

15 พ.ย.54 – 
14 พ.ย.56 

โครงการสอบรับ
ตรง 

 ออกแบบเครื่องประดบั    
5. อ.ชาติชาย  คันธิก ปริญญาโท 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 4 ก.ค.52 – 
3 ก.ค.54 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 

6. นายปิติพงค์  ยิ้ม
เจริญ 

ปริญญาโท 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 4 ก.ค.52 – 
3 ก.ค.54 

ทุนพัฒนาบุคลากร
ฯ/ ป.ตรี ภาควิชาฯ 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีท่ีลา แหล่งทุน 
 ส านักงานเลขานุการ    

7. นายสยาม  ระลึก
มูล 

ปริญญาตร ี
นิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 1 ก.ค.51 – 
30 มิ.ย.55 

ส่วนตัว 

8. นายฉัตรอมร  แย้ม
เจริญ 

ปริญญาโท 
บัญช ี

วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
- ส าเร็จการศึกษาเมื่อ 2/2557 

1 พ.ย.54 – 
31 พ.ค.56 

ส่วนตัว/ ทุนของ
สถาบันฯ 

 
ตารางท่ี 1.15 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
ใน/

ต่างประเทศ  
1. รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร International Ceramic  18-28  Namseoul University  ต่างประเทศ 
2. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ and Plastic Art พ.ค.58 สาธารณรัฐเกาหลีใต้  
3. อ.ชานนท์ ไกรรส workshop Namseoul    
4. อ.ธาตรี เมืองแก้ว U. and Silpakorn U.    
5. อ.ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ Artist in Residence 

Program 
6-30 มี.ค.
58 

Gold & Silver 
Smithing, School of 
Art, The Australian 
National University 
และ Canberra 
Grammar School, 
The Australian 
Thailand Association 

ต่างประเทศ 

6. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง ประชุมและดูงาน 
สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ การผลติวัสดุ
งานไม้ อุปกรณ์ของบริษัท 
จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 บริษัท จีอาร์เอ็ม 
(Biowood) จ ากัด 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ต่างประเทศ 

 
ตารางท่ี 1.16 บุคลากรที่อบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 

1. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการอบรมการเขียน SAR (Self 3 เม.ย.58 ส านักงานประกันคุณภาพ 
2. อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส Assessment Report)  ม.ศิลปากร/ ศูนย์ศิลป 
3. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์   วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
4. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง   6 รอบพระชนมพรรษา  
5. อ.ศรีนาฎ ไพโรหกุล   พระราชวังสนามจันทร์ 
6. นส.พรพรรณ แก้วประเสริฐ    
7. ผศ.กรธนา กองสุข    
8. ผศ.ศิดาลัย ฆโนทัย    
9. อ.วรุษา อุตระ    
10. นส.ณัชชา แสงสุวรรณภัทร    
11. ผศ.อินทิรา นาควัชระ     
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หัวข้อ วันท่ี หน่วยงาน/สถานท่ีจัด 
12. รศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ โครงการอบรมการเขียน SAR (Self 3 เม.ย.58 (ต่อ)  
13. อ.ดรปฐมาภรณ์  ประพิศพงศ์

พานิช 
Assessment Report)    

14. นส.อิญทิรา เพชรรัตน์     
15. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล     
16. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี     
17. นส.นันทนา แซ่ลี     
18. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 2-3 มิ.ย. ส านักงานประกันคุณภาพ 
19. อ.ชานนท์ ไกรรส คุณภาพการศึกษาภายใน ม.ศิลปากร 58 ม.ศิลปากร/ อาคารหม่อม 
20. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล ประจ าปีการศึกษา 2557 (รุ่นท่ี 1)  หลวงปิ่น มาลากุล  
21. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี   พระราชวังสนามจันทร์ 
22. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานและ 12 มิ.ย. ห้องประชุม ศ.ประเสริฐ 

  ความเข้าใจในเกณฑ์ CUPT-QA โดย 58 (รุ่น 1) ณ นคร อาคาร สกอ. 
23. อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดี 26 มิ.ย. โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 
24. อ.วรุษา อุตระ แห่งประเทศไทย 58 (รุ่น 2)  
25. รศ.รตอ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 29-30  ส านักงานประกันคุณภาพ 
26. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดี คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ มิ.ย.58 ม.ศิลปากร/ อาคาร 50 ปี 
27. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง หลักสตูร ม.ศิลปากร ประจ าปี

การศึกษา 2557 (รุ่นท่ี 2) 
 พระราชวังสนามจันทร ์

28. อ.ชานนท์ ไกรรส โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 15 ก.ค. ส านักงานประกันคุณภาพ 
29. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 58 ม.ศิลปากร/ อาคาร 50 ปี 
30. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี และสถาบัน ม.ศิลปากร ประจ าปี

การศึกษา 2557 
 พระราชวังสนามจันทร ์

 
ตารางท่ี 1.17 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป/์ ภาควิชา 

ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

คณะมัณฑนศิลป์ 8 ส.ค.57 67 7,305 

2. โครงการศึกษาดูงาน “มัณฑนาอุษาคเนย์” ณ 
มหาวิทยาลัย BBU สาธารณรัฐกัมพูชา 

คณะมัณฑนศิลป์    

3. สัมมนาคณะฯ จ.สุโขทัย คณะมัณฑนศิลป์ 7-9 ม.ค.58 90  
4. โครงการศึกษาดูงาน TOKYO PACK ประเทศ

ญี่ปุุน 
ภาควิ ชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 13  

5. โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิ ชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 11  

6. การสัมมนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

7-9 ก.ค.58 11 28,296 

7. Bond KlayKeramic 3 ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

 3  
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ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

8. เครื่องเคลือบฯ 4+1 สถาบัน ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

ม.ค.58 5 20,000 

9. Korean Trend Design  ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

 2  

10. International Ceramic and Plastic Art 
workshop Namseoul U. and Silpakorn 
U. ณ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ์

ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา 

 10  

11.      
12. การสัมมนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

เพื่อร่างและปรับปรุงหลักสูตร 
ภาควิ ชาออกแบบ
เครื่องประดับ 

29  มิ . ย . -1 
ก.ค.58 

15 40,000 

13. โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าภาควิชาการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย ประจ าปี 2557 

ภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย 

 5  

14. โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิ ชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

6-8 ก.ค.58 10,000 15 

 
14.3 อาคารสถานที่ 

 คณะมัณฑนศิลป์ มีสถานที่จัดการศึกษา 2 แห่ง คือ วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  มีอาคาร 2 อาคาร คือ อาคารคณะมัณฑนศิลป์และอาคาร
เรียนรวม 3 ชั้น 3-5 รวมพ้ืนที่ประมาณ 4,140 ตารางเมตร และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์  มีอาคาร 6 อาคาร คือ อาคารมัณฑนะ 1  อาคารมัณฑนะ 2  อาคาร
มัณฑนะ 3  อาคารมัณฑนะ 4  อาคารมัณฑนะ 5 และอาคารศิลป์ พีระศรี 3 (บางส่วน) รวมพ้ืนที่ประมาณ 
23,479 ตารางเมตร  รวมพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด(กรุงเทพฯ และ นครปฐม)  ประมาณ 27,619 ตารางเมตร  ซึ่ง
สรุปที่ตั้งได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.18  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป์  วังท่าพระ 

การใช้งานพ้ืนท่ี 
วังท่าพระ : ห้อง 

อาคารศูนยร์วม 3 
พื้นที่รวม 1,426 ตร.ม. 

อาคารคณะมณัฑนศลิป ์
พื้นที่รวม 2,714 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
คณบดี   หัวหน้าภาค 3  98  1  21  
รองคณบดี   เลขานุการคณะฯ -  -  3  42  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการปกติ) 15  319  5  235  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการพิเศษ) 1  22  1  14  
ห้องเก็บเอกสาร  ห้องเอนกประสงค์ 5  100  4  89  
หอศิลป์ ส่วนแสดงนิทรรศการ -  -  1  250  
บรรยาย     (นักศึกษา) 3  186  7  472  
เขียนแบบ  (นักศึกษา) -  -  5  416  
ปฏิบัติงาน (นักศึกษา) -  -  1  80  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2  27  2  160  
กิจการนักศึกษา -  -  1  26  
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การใช้งานพ้ืนท่ี 
วังท่าพระ : ห้อง 

อาคารศูนยร์วม 3 
พื้นที่รวม 1,426 ตร.ม. 

อาคารคณะมณัฑนศลิป ์
พื้นที่รวม 2,714 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
อัดส าเนา เก็บผลงานนักศึกษา 1  47  1  11  
เก็บวัสดุ ปั๊มน้ า ควบคุมเครื่อง -  -  1  24  
ห้องน้ า (นักศึกษา) -  -  15  58  
ห้องน้ า (บุคลากร) 8  54  5  30  
ส านักงาน ส่วนบริการ 3  54  1  184  
ประชุม (บุคลากร / ภาควิชา) 3  148  4  126  
บันได โถง 3  209  6  375  
ทางเดิน ระเบยีง 1  162  3  101  
 
ตารางที่ 1.19  พ้ืนที่ใช้สอยอาคาร  คณะมัณฑนศิลป์  พระราชวังสนามจันทร์ 

การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

อาคารมณัฑนะ 1-5 
พื้นที่รวม 8,049 ตร.ม. 

อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
คณบดี หัวหน้าภาค 1  24.0  -  -  
รองคณบด ี -  -  1  21.98  
ห้องพักอาจารย์ (โครงการปกติ) 14  895.5  3  256.0  
ห้องพักอาจารย์ (พิเศษ) -  -  1  12.0  
เลขานุการคณะ -  -  1  12.0  
หอศิลป์ ส่วนแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์การ
ออกแบบศิลปากร 

2  304.0  3  320.0  

บรรยาย (นักศึกษา) 3  168.0  4  320.0  
เขียนแบบ 1  48.0  11  960.0  
ส่วนปฏิบัติงาน (นักศึกษา) 20  3,577.69  4  416.0  
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ -  -  -  -  
กิจการนักศึกษา -  -  1  32  
อัดส าเนา เก็บผลงานนักศึกษา 1  128  1  12.0  
เก็บวัสดุ ปั๊มน้ า ควบคุมเครื่อง -  -  2  64.8  
ห้องน้ า (นักศึกษา) 18  321.34  7 ช้ัน  303.06  
ห้องน้ า (บุคลากร) 5  57.69  1  3.03  
ส านักงาน ส่วนบริการ 1  32.0  1  128.0  
ประชุม (บุคลากร) 1  24.0  1  64.0  
บันได โถง -  98  7 ช้ัน  623.52  
ทางเดิน ระเบยีง -  1,262.57  7 ช้ัน  1,572.0  
ห้องรับรองแขก -  -  -  -  
ห้องพักข้างลิฟท์ -  -  7  8.4  
ลานเอนกประสงค ์ -  716.  1  264.0  
ศูนย์ข้อมูลศลิปะและการออกแบบ -  -  1  64.0  
ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง -  -  1  160.0  
ครัว -  -  1  8.13  
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การใช้งานพ้ืนท่ี 
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง 

อาคารมณัฑนะ 1-5 
พื้นที่รวม 8,049 ตร.ม. 

อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม. 

จ านวนห้อง พื้นที ่ จ านวนห้อง พื้นที ่
สัมมนา ตรวจงานนักศึกษา -  -  2  160  
 
15.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะมัณฑนศิลป์ ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมามีประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยจ าแนกเป็น 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบันนั้น ใน
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมการร่วมกับคณะวิชา เช่น มีการส ารวจสถานภาพหลักสูตร การ
เผยแพร่คู่มือการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) การตรวจเยี่ยมคณะวิชา 2 ครั้ง โดยคณะฯ 
ได้ด าเนินการประชุมและติดตามผล แจ้งข้อมูลให้สอดคล้องกับก าหนดการของมหาวิทยาลัย จากความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะท างานด้านหลักสูตรภายในภาควิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ระดับ
คณะ (มีการปรับเปลี่ยนจากผู้แทนภาควิชาเป็นผู้แทนหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 ก.ค.58) และคณะกรรมการประจ า
คณะมัณฑนศิลป์ ท าให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 
2558 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
 
16. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 คณะมัณฑนศิลป์ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ไปก าหนดแผนพัฒนาท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.20  การน าผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   
องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ 

1. ควรพัฒนามาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้เป็น
ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
นานาชาติ 

คณะฯ มีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) เสร็จสิ้นและเปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 แล้ว 

องค์ประกอบท่ี 2 การ
เรียนการสอน 

1. ควรพัฒนากลไกดา้นการพัฒนาคณาจารย์
เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิและการไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การยอมรับในการเป็นผู้ทรงคุณวฒุิทาง
วิชาชีพ  

- ปรับเกณฑส์นับสนุนทุนวิจยัของคณะฯ ทุน
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และเสนอเกณฑ์
ผู้ทรงคุณวุฒิไปยังสภาคณบดีคณะวิชาด้าน
ศิลปะ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขามาก
ยิ่งข้ึน 

 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น - บันทึกเสนอรายงานผลการด าเนนิงานแผนกล
ยุทธ์ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจ าปีงบฯ 57 

 3. ควรจัดท าตารางการท า มคอ. 3, 5, 7 ให้ - มีการระบุในแผนด าเนินงานของภาควิชา ลง
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ชัดเจนและสรา้งกลไกในการติดตามให้
ครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ถึงระดับหลักสูตร และรายการตรวจสอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. ยกระดับ วางแผนกลยุทธ์สูส่ากล - คัดเลือกผูม้ีผลงานศิลปนิพนธ์ดเีด่นจากทุก
สาขาในการจดัแสดงผลงานนอกสถานท่ีของ
คณะฯ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการระดับภมูิภาค
ขึ้นไปในโครงการ Designer of the year 
2015 

 2. วางนโยบาย ก าหนดให้แตล่ะภาควิชา
ด าเนินการกิจกรรมให้ครบตามเกณฑ ์โดย
จัดท าเป็นแผนและมีการติดตาม ประเมินผล
ปรับปรุง 

- ติดตามผ่านการประชุมกรรมการคณะฯ ใน
วาระที่เกี่ยวกับแผนด าเนินงาน รายงานประชุม 
รายงานประเมิน ระดับภาควิชาและ
คณะท างานโครงการกิจกรรมต่างๆ 

 3. หาเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก 
เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม 

- เครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเข้ามา
ท างานร่วมกับ นศ.คณะฯ ในรูปแบบของการ
ประกวดงานสร้างสรรค ์การวิจัยทีไ่ด้รับการ
ว่าจ้างจากองค์กรระดับชาติ ท่ีมีบรูณาการกับ
กิจกรรมพัฒนานศ. 

องค์ประกอบท่ี 4 การ
วิจัยและ/หรืองาน
สร้างสรรค ์

1. ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
กับหน่วยงานภายนอก 

ช่ือโครงการที่คณะฯ มีความร่วมมอื 
1. โครงการวิจัยและอบรมหลักสูตรการ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าไทย/ผ้า
ไหม 
2. โครงการ " อัญมณี การผลิตและการ
ออกแบบอัจฉริยะ เครื่องประดับจากนวัตกรรม
ภูมิปัญญาและการบรูณาการแบบองค์รวมใน
การผลิตสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน" 
3. โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุด
มัคคุเทศน์ 
กับหน่วยงาน (มี MOU) 
- ส านักงานในปลัดกระทรวงยุติธรรม (19 พ.ค. 
- 14 ธ.ค. 57) 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับ (องค์การมหาชน) 15 ต.ค. 57 - 
15 ส.ค. 58 
- ส านักทะเบียนน าเทีย่วและมัคคุเทศน์ 
กรมการท่องเที่ยว (ม.ค. - พ.ค. 58) 

 2. พัฒนาสร้างทีมวิจัยเพื่อเปดิรับงานวิจัย
สร้างสรรค ์

ช่ือโครงการคณะฯ ท่ีทีมข้ามสาขา 
1. โครงการออกแบบสมดุภาพ : ยอ้นรอย
ดินแดนสุวรรณภูม ิ
2. โครงการออกแบบชุดสีจากลวดลายผา้ทอ
อีสานผ่านเทคนิคเครื่องเคลือบ 
ช่ือสาขาวิชา (อนุมัติแล้ว) 
- ออกแบบภายใน, นิเทศ, เครื่องเคลือบ (ก.ย. 
- ธ.ค. 57) 
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- ออกแบบเครื่องแต่งกายเครื่องเคลือบ (พ.ค. 
58 - เม.ย. 59) 
- โครงการ ผี พราหมณ์ พุทธ: วัฒนธรรม
ประดับได้ (พ.ค.-ต.ค.57) 

 3. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญไดผ้ลติผลงานวิชาการประเภท
ต่างๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
สังคมอย่างกว้างขวาง 

- ประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์จัดสรรทุนจาก
เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะฯ ประจ าปี
งบฯ 57 - 58 

 4. สร้างกลไกเพื่อสนับสนุนขับเคลือ่นให้
ผู้วิจัยเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร ่

- ประกาศคณะฯ เกณฑผ์ลติต ารา หนังสือ และ
การให้ค่าตอบแทน พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม 
2556) 
- มติที่ประชุมกรรมการนิทรรศการผลงาน
คณาจารย ์เรื่องค่าตอบแทนการเขียนบทคัดย่อ
ขนาดยาว บทความประกอบผลงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

1. ควรปรับแบบการประเมินผลส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการและแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้
สะท้อน ผลในการบูรณาการแต่ละส่วนให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น และน าผลนั้นไปปรับกิจกรรมที่
บูรณาการให้เกิดการพัฒนาต่อเนือ่ง 

- มีการปรับแล้วในส่วนของแบบสอบถามและ
รายงานผลโครงการ 

 2. ควรพัฒนาระบบการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน/สังคม ที่ให้ผลที่ชัดเจนเพื่อให้การ
บริการวิชาการส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน/
สังคม ที่ดียิ่งข้ึน 

- โครงการส่วนใหญ่ของคณะฯ ไดร้ับการ
สนับสนุนจากองค์กรระดับท้องถิ่น ที่ทราบ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายของโครงการ
มากพอสมควร 

 3. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควร
ยกโครงการทีส่อดคล้องและสะท้อน
ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ีให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

- มีการปรับแล้วในส่วนของการเขยีนอ้างอิง
โครงการที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีอย่าง
ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 6 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนากับคณะอื่น  ช่ือโครงการคณะฯ ที่ทีมข้ามคณะ 
1. การวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน ์
หลักสตูรส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน : ผลติภณัฑ์ผา้ ระยะที ่2 
ช่ือคณะวิชา (อนุมัติแล้ว) 
- คณะมณัฑนศลิป,์ คณะวิทยาการจัดการ (20 
ก.ย. 57 - 16 ก.ค. 58) 

 2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและ
ต่างประเทศ 

- ความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอน, 
รับเชิญไป Workshop, น าเสนอผลงาน, แสดง
นิทรรศการ 
-  แสวงหาความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะฯ ภายใต้โครงการต่างๆ เช่น 
Designer of the year, สัมมนาคณาจารย ์
- โครงการศึกษาดูงาน “มณัฑนาอษุาคเนย์” ณ 
มหาวิทยาลยั BBU สาธารณรัฐกัมพูชา 
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- นิทรรศการสัญจร ประกอบการบรรยาย : 
เครื่องประดับสร้างสรรค ์
- โครงการ Bond Klay Keramic 3 ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- โครงการเครื่องเคลือบฯ 4+1 สถาบัน 
- โครงการ Korean Trend Design 
- โครงการ International Ceramic and 
Plastic Art workshop Namseoul U. and 
Silpakorn U. ประเทศเกาหลีใต ้

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารจดัการ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การบันทึกเผยแพร่องค์ความรู้จากบุคลากร
ของคณะให้ กว้ า งขวา งยิ่ ง ขึ้ น  ร วมทั้ ง
สนับสนุนให้ เกิดสื่อในการเผยแพร่องค์
ความรู้ในหลายรูปแบบ 

- มติกรรมการคณะฯ วาระที่คณาจารย์รายงาน
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้ใหม่ๆ 
หรือรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอ
ให้ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ หรือมีการเผยแพร่ใน
รูปแบบอื่นๆ 

องค์ประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ 

1. ทบทวนและวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
แต่ละหลักสูตร 

- มีการวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละหลกัสูตร แยก
เป็นงบบุคลากร และงบด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

1. ควรปรับปรุงพัฒนากลไกการสนับสนุน
การประกันคณุภาพเพื่อลดการท างานท่ี
ซ้ าซ้อน 

ท าความเข้าใจกับคณะผูจ้ัดท ารายงานส่วน
ต่างๆ ดังนี ้
- ปรับการน าเสนอข้อมูลให้ดูง่าย และอยู่ใน
ส่วนเดียวกับเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง 
- ปรับการเขียนให้กระชับ พร้อมท้ังน าเสนอ
หลักฐานที่ตรงจดุมากยิ่งข้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในภาพรวมระดับ
คณะ 

1. ควรพัฒนากลไกดา้นการพัฒนาคณาจารย์
เพื่อเพ่ิมคุณวุฒิ และการไดร้ับต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งผลักดันให้เกิด
การยอมรับในการเป็นผู้ทรงคุณวฒุิทาง
วิชาชีพ และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- ประกาศเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยรูปแบบต่างๆ 
เช่น ข้อเสนอวิจัย งานวิจัย ทุนเผยแพร่ผลงาน 
ทุนจัดการความรู้ที่สนับสนุนการวจิัย 
ค่าตอบแทนการเผยแพร่ในโครงการของคณะฯ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลงานท่ีน ามาขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการ เป็นต้น 
หมายเหตุ : คณะฯ มีกรรมการพิจารณาการ
สนับสนุนในทุกข้ันตอน และแจ้งผลต่อ
กรรมการคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ 

 2. วางยุทธศาสตร์ดา้นการระดมแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอกโดยก าหนด
เป็นเปูาหมายอย่างชัดเจน 

- สร้างกระบวนการวิจัยที่บูรณาการกับการ
ให้บริการทางวิชาการต่อกลุ่มเปูาหมายของ
แหล่งทุน โดยเน้นวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน
ของชุมชนกลุ่มเปูาหมายเป็นหลัก ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการระดมทุนมากกว่าโครงการ
ปกติพื้นฐาน โครงการของคณะฯ ที่มีลักษณะ
ดังกล่าวชัดเจน ได้แก ่
1. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การเสนอแนะแนว
ทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม
ขนาดเล็กในตา่งจังหวัดเพื่อส่งเสรมิศักยภาพ
การท่องเที่ยวไทย 
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2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านพักรับรองในอุทยานแห่งชาติ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวไทย 

 3. ควรสร้างหลักสตูรที่รองรับการเข้าสู่
อาเซียนและระดับสากล 

คณะฯ มีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลกัสูตร
นานาชาติ) 

 


