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ทุกคน ทาให้คณะมัณฑนศิลป์ สามารถดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ ผล สามารถ
ควบคุมมาตรฐานของการจัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืน
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับคณะ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคุณภาพ 13 ตัวบ่งชี้ ดังปรากฏในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560) ทั้งนี้ คณะมัณฑนศิลป์ได้มีการปรับปรุงการ
ดาเนินงานในด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามภารกิจ ทั้ง 4 ด้านของคณะมัณฑนศิลป์ สาหรับปีการศึกษา 2561
ได้ค่าคะแนนรวม เท่ากับ 4.47 คะแนน มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี มีรายละเอียดแยกตาม
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บทที่ 1
ส่วนนา
1. ประวัติความเป็นมาของคณะมัณฑนศิลป์ 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 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
1.3 ประวัติความเป็นมา
คณะมัณฑนศิลป์ ได้ถือกาเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ด้วยดาริของท่าน
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี และได้ดาเนินการเปิดสอนในสาขาวิชาศิลปตกแต่ง (Decorative Arts) ในปีการศึกษา
นั้น โดยท่านพระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ) ได้บัญญัติชื่อภาษาไทยว่า “คณะมัณฑนะศิลป์” แต่ต่อมาในปี
พ.ศ. 2517 ได้มีการดาเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องกับภาษาเขียนเป็น “คณะมัณฑนศิลป์” และท่านศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี ได้จัดสร้างหลักสูตรสาขาวิชาศิลปตกแต่ง 4 ปี (3 ปีสาหรับระดับอนุปริญญา และ 4 ปีสาหรับระดับ
ปริญญาตรี) มีท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี รักษาการในตาแหน่งคณบดี และหลวงวิเชียรแพทยาคม (อธิบดีกรม
ศิลปากร ในเวลานั้น) รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร (เทียบเท่าอธิการบดีมหาวิทยาลัย)
ระหว่าง พ.ศ. 2499 – 2516 คณะมัณฑนศิลป์ จัดการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ สาขาวิชาศิลป
ตกแต่ง แต่ในเวลานั้นเรียกชื่อสาขาวิชามัณฑนศิลป์ เรียกตามชื่อคณะวิชา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ อนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญาศิลปบัณฑิต
(มัณฑนศิลป์) หรือปริญญาศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) ตามลาดับ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 – 2544 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรเป็นการจัดการศึกษา
เฉพาะระดับปริญญาตรี ไม่มีระดับอนุปริญญา พร้อมทั้งขยายสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 6
สาขาวิชา คือ สาขาการออกแบบภายใน สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาประ
ยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่องเคลือบดินเผา และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายการศึกษาในระดับที่สูงและกว้างขวางขึ้น คณะมัณฑนศิลป์ได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาโท 4 สาขาวิชา ในปี พ.ศ.2541 คือ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา สาขาเครื่อง
เคลือบดินเผา ปี พ.ศ.2547 สาขาการออกแบบภายใน ปี พ.ศ.2552 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปี พ.ศ.
2549 คณะฯ เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ในสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และ
สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ปัจจุบันปิดหลักสูตรทั้งสองสาขาวิชาแล้ว) และได้เปิดหลักสูตรเครื่องแต่งกาย 4 ปี
โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปะการออกแบบ (Design Arts) หลักสูตรนานาชาติระดับดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโทการออกแบบเครื่องประดับ ตามลาดับ ต่อมาในปีการศึกษา 2556 คณะฯ จัดการเรียนการสอนรวม 14
หลักสูตร โดยจาแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 7 หลักสูตร
5

(โครงการปกติ 6 หลักสูตรและโครงการพิเศษ 1 หลักสูตร) โครงการพิเศษในระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
โดยได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร ส่วน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เหลือ คณะฯ ได้ดาเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา โดยในปีการศึกษา
2561 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา
ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ) หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเครื่องประดับ ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาศิลปะการ
ออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) การออกแบบ (หลักสูตรใหม่) ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่) รวม
13 หลักสูตร
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(จากแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 ของคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน)
2.1 ปรัชญา
“ศิลปะและการออกแบบ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน”
2.2 ปณิธาน
“สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อพัฒนาสังคม”
2.3 วิสัยทัศน์
คณะมัณฑนศิลป์ เป็นคณะวิชาชั้นนาด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล
2.4 พันธกิจ
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักสูตรการศึกษาที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย
2.5 แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 กาหนดขึ้นจากนโยบาย
การบริหารการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ มีการจัดการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 - 2563 (ปรับแผน) โดยมี
ขอบเขตของการดาเนินงานตามกรอบของพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวชี้วัด และ
22 กลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 – 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะมัณฑนศิลป์ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

1.1
1.2
1.3
1.4

พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรทุกระดับ เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ในหลักสูตรทุกระดับ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งไปสู่หลักสูตร bilingual
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอกทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัด
4. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิตอาสา)
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

2.1
2.2
2.3
2.4

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ แสดงออกถึงความมีจิตอาสา
และสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน
และนักศึกษาเก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
5. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา
6. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะมัณฑนศิลป์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่คณะวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
7. ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด
8. ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง และนาไปใช้
ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
9. จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
ทั้งในในระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 4.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการนาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการวิจัยและการสร้างสรรค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ของ
คณะมัณฑนศิลป์
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบแก่ชุมชนและสังคม
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
10. จานวนของผู้รับบริการวิชาการ
11. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
12. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย ต่อจานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 5.1 ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ที่
คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นาองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
เป้าประสงค์ : เป็นผู้นาในการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัด
13. จานวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์ได้รับ
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาสู่ความเป็นคณะวิชาชั้นนาด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์และ
การส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นคณะวิชาชั้นนาด้านการสร้างสรรค์
ศิลปะและการออกแบบ
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
และบุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ตัวชี้วัด
14. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจาปี
15. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
16. จานวนอาจารย์ผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 7.1 บริหารจัดการคณะมัณฑนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับที่พร้อมรับต่อการปรับ
เปลี่ยนสถานะเป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจของ
คณะมัณฑนศิลป์
ตัวชี้วัด
17. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่
นับงบประมาณแผ่นดิน)
18. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการดาเนินการตาม
พันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาระบบการเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : มีระบบการเงินงบประมาณที่สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะมัณฑนศิลป์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
19. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 9.1 สนับสนุนการดาเนินการทางการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์สู่ความเป็นคณะวิชาชั้นนาที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลงาน
ที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ
ตัวชี้วัด
20. จานวนหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบที่มีการบูรณาการกับการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ 10.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
ศิษย์เก่า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์อันก่อประโยชน์ต่อการได้มาซึ่งทรัพยากรในการ
สนับสนุนการบูรณาการการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป์
เป้าหมายตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ. 2560 - 2563
เป้าหมายผลลัพธ์

ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

หน่วยนับ
2560
2561
2562
2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการออกแบบอย่าง
สร้างสรรค์
1 ร้อยละของหลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต และ
ร้อยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตของคณะมัณฑนศิลป์ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม คะแนนการ
4.30
4.35
4.40
4.45
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประเมิน
3 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
90.00
90.00
95.00
95.00
ภายใน 1 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิต คะแนนการ
4.35
4.40
4.45
4.50
ปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
ประเมิน
มหาวิทยาลัย (ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการมีจติ
อาสา)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
5 จานวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับ
แห่ง
1
2
3
4
ความต้องการของนักศึกษา
6 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
คะแนน
3.51
3.55
3.60
3.65
นักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประเมิน
11

เป้าหมายผลลัพธ์

ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

หน่วยนับ
2560
2561
2562
2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่คณะวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
7 ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและผลงาน
ร้อยละ
50.00
51.00
53.00
55.00
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด
8 ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงาน
ร้อยละ
90.00
100.00
100.00
100.00
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการอ้างอิง และนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
9 จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อ
บาท
100,000 120,000 130,000 150,000
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่
5 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ของคณะ
มัณฑนศิลป์
10 จานวนของผู้รับบริการวิชาการ
คน
1,000
1,500
2,000
2,500
11 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
คะแนน
3.51
4.00
4.25
4.50
ผู้รับบริการวิชาการ
ประเมิน
12 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการ บูรณาการ
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย ต่อโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

ยุทธศาสตร์ที่
6 นาองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
13 จานวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนถึงการ
รางวัล
45
50
55
60
อนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของ
คณะมัณฑนศิลป์ได้รับ
ยุทธศาสตร์ที่
7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นคณะวิชาชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะและการ
ออกแบบ
14 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตาม
ร้อยละ
85.00
90.00
95.00
100.00
ตัวชี้วัดแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
15 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ร้อยละ
20.00
22.00
24.00
25.00
ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
16 จานวนอาจารย์ผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อ
คน
2
2
3
3
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพ
17 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการด้าน
ร้อยละ
1.50
1.50
1.50
1.50
เทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่นับ
งบประมาณแผ่นดิน)
18 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
คะแนน
3.51
4.00
4.25
4.50
ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ประเมิน
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เป้าหมายผลลัพธ์

ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

หน่วยนับ
2560
2561
2562
2563
ยุทธศาสตร์ที่
9 พัฒนาระบบการเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
19 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ร้อยละ
95.00
95.00
100.00
100.00
การเงินของคณะฯ
ยุทธศาสตร์ที่
10 พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์สู่ความเป็นคณะวิชาชัน้ นาที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
20 จานวนหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่มี
จานวน
10
12
14
16
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลงานด้านศิลปะและ
การออกแบบที่มีการบูรณาการกับการอนุรักษ์และการ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
3.1 แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการภายในคณะมัณฑนศิลป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.60)

คณะมัณฑนศิลป์
ภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน

ภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา

ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์

ภาควิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาควิชาการ
ออกแบบเครือ่ งแต่งกาย

ภาควิชา
ออกแบบเครือ่ งประดับ
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ภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา

สานักงาน
คณบดีคณะฯ

3.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะมัณฑนศิลป์ (ณ วันที่ 30 ต.ค.60)

คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการบริหารประจาคณะ
คณะกรรมการบัณฑิตประจาคณะ
รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

เลขานุการคณะ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ออกแบบตกแต่ง
ภายใน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่า

ออกแบบนิเทศศิลป์

บริหารและธุรการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ออกแบบผลิตภัณฑ์

บริการการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ประยุกตศิลปศึกษา

คลังและพัสดุ

เครื่องเคลือบดินเผา

แผนและส่งเสริม
ทางวิชาการ

ออกแบบ
เครื่องประดับ

บริหารพระราชวัง
สนามจันทร์

ออกแบบเครื่อง
แต่งกาย

กิจการนักศึกษา
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ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะ

4. รายนามผู้บริหาร คณะมัณฑนศิลป์
รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการดาเนินภารกิจด้านต่างๆ
ผู้บริหารคณะมัณฑนศิลป์
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล (9 ต.ค.59 – ปัจจุบัน)
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี (15 พ.ค.60 – 31 ธ.ค.61)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน (2 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ปนท ปลื้มชูศักดิ์ (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน)
5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ (1 ธ.ค.61 – ปัจจุบัน)
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน)
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว (11 ต.ค.59 – ปัจจุบัน)
8. หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ (15 ธ.ค.59 – ปัจจุบัน)
9. หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ชนิศา ชงัดเวช (12 พ.ค.59 - ปัจจุบัน)
10. หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติ คุปตะวาทิน (12 ม.ค.60 – ปัจจุบัน)
11. หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
อาจารย์วรภรรท สิทธิรัตน์ (12 ต.ค.60 – ปัจจุบัน)
12. หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม (14 ก.ย.60 – ปัจจุบัน)
13. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
อาจารย์ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ (30 ก.ย.59 – 30 ก.ย.61)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (รักษาการ 1 ต.ค.61 – 2 ม.ค.62)
อาจารย์ภูษิต รัตนภานพ (3 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
14. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
อาจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์ (15 ก.พ.61 – ปัจจุบัน)
15. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
1) ฝ่ายบริหาร : อาจารย์ไพบูลน์ จิรประเสริฐกูล (1 ส.ค.61 – ปัจจุบัน)
2) ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา : อาจารย์พสุ จารุศิริ (1 ส.ค.61 – 7 เม.ย.62)
อาจารย์สัญญา สุขพูล (1 พ.ค.62 – ปัจจุบัน)
3) ฝ่ายวิชาการ : อาจารย์ปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์ (1 ส.ค.61 – ปัจจุบัน)
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16. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์อนุชา แสงสุขเอี่ยม (10 มิ.ย.59 – ปัจจุบัน)
17. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์
1) ฝ่ายบริหาร : อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ (1 มี.ค.60 – ปัจจุบัน)
2) ฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ศรีนาฎ ไพโรหกุล (1 มี.ค.60 - ปัจจุบัน)
18. รองหัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
1) ฝ่ายบริหาร : อาจารย์อานุภาพ จันทรัมพร (1 พ.ย.60 – ปัจจุบัน)
2) ฝ่ายวิชาการ : อาจารย์อุณรุท กสิกรกรรม (1 พ.ย.60 – ปัจจุบัน)
19. รองหัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
1) ฝ่ายบริหารและวิชาการ : อาจารย์สิทธิโชค ชัยวรรณ (1 ก.พ.59 – 10 ก.ค.60)
2) ฝ่ายกิจการนักศึกษา : อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว (2 ก.ย.56 – 10 ก.ค.60)
20. รองหัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
1) ฝ่ายบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช (24 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
2) ฝ่ายวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา (24 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
3) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ : อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช (24 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
21. รองหัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
อาจารย์เสรี เทียนเจลี้ (9 มี.ค.61 – ปัจจุบัน)
22. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์
นางภาวนา ใจประสาท (22 ม.ค.57 – ปัจจุบัน)
23. หัวหน้างานบริหารและธุรการ นายวุฒิ คงรักษา (25 ม.ค.34 – 27 เม.ย.62)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายบริหารฯ นายวุฒิ คงรักษา (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน)
24. หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางภาวนา ใจประสาท (รักษาการ 19 ธ.ค.59 – 27 เม.ย.62)
25. หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นางนภาพร ทองทวี (1 ต.ค.57 – 27 เม.ย.62)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายคลังฯ นางนภาพร ทองทวี (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน)
26. หัวหน้างานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ นางศุลีพร สุวรรณโมลี (2 มิ.ย.53 – 27 เม.ย.62)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายบริหารพระราชวังฯ นางศุลีพร สุวรรณโมลี (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน)
27. หัวหน้างานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ นางสาวมุกดา จิตพรมมา (22 ส.ค.50 – 27 เม.ย.62)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายแผนและส่งเสริมฯ นางสาวมุกดา จิตพรมมา (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน)
28. หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ (2 มิ.ย.53 – 27 เม.ย.62)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะฝ่ายกิจการฯ นางมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ (28 เม.ย.62 – ปัจจุบัน)

5. รายนามคณะกรรมการประจาคณะวิชา
คณะกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์
ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.2559 คณะกรรมการประจาคณะมีอานาจและ
หน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดทิศทาง และนโยบายของคณะให้ส อดคล้อ งกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนต่างๆ ของคณะฯ เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. พิจ ารณาออกระเบีย บและประกาศของคณะตามที่ส ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
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3. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรของคณะฯ กากับ ติดตาม จัดการวัดผล ประเมินผล และ
ควบคุม มาตรฐานการศึก ษาของคณะฯ การแต่ง ตั ้ง บุค คล และการอื ่น ใดที ่ม ีข ้อ บัง คับ หรือ ระเบีย บ
กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. ให้ค วามเห็น ชอบการแต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี ผลการตรวจสอบบัญ ชี และงบดุล ของคณะฯ และ
หน่วยงานภายในคณะเพื่อเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
5. พิจ ารณาแนวทางการบริห ารของคณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ครอบคลุมถึงการบริห ารงาน
บุคคล สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารงานวิชาการ โดย
คานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6. กากับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทางานของคณะที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน และด้านอื่นๆ
ที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กาหนด
7. วางระบบให้มีก ารรับ และพิจ ารณาเรื่อ งร้อ งทุก ข์ที่เ กิด จากการดาเนิน งานของคณ ะฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ
8. แต่ง ตั้งคณะกรรมการต่า งๆ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือ มอบหมายให้บุค คลปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
9. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของคณะฯ เพื่อรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
10. ปฏิบัติห น้าที่อื่น ที่มีข้อบังคับ หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย กาหนดให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ
11. ให้คาปรึกษา และเสนอความเห็นแก่คณบดี
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณบดีหรืออธิการบดีมอบหมาย
กรรมการโดยตาแหน่ง
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6. หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
7. หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
8. หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
9. หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
10. หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
11. หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
12. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
13. อาจารย์นิรันดร์ ไกรฤกษ์
(25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62)
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์ (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
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กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจา
14. ประจาภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน อาจารย์สัญญา สุขพูล (5 ก.พ.61 – 24 ม.ค.62)
อาจารย์ไพบูลน์ จิระประเสริฐกูล (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
15. ประจาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62)
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยะเมธี (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
16. ประจาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
17. ประจาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา อาจารย์สหเทพ เทพบุรี (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62)
รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)
18. ประจาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา (23 มิ.ย.60 – 24 ม.ค.62)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา สุเนต์ตา (18 ก.พ.62 – ปัจจุบัน)
19. ประจาภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย อาจารย์วรุษา อุตระ (25 ม.ค.60 – 24 ม.ค.62)
อาจารย์ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา (25 ม.ค.62 – ปัจจุบัน)

กรรมการประเภทผู้แทนสายสนับสนุน
20. นางภาวนา ใจประสาท
(25 ม.ค.60 – ปัจจุบัน)
ฝ่ายเลขานุการ
21. เลขานุการฯ
นายวุฒิ คงรักษา (23 ม.ค.60 – ปัจจุบัน)
22. ผู้ช่วยเลขานุการฯ
นางสาวมุกดา จิตพรมมา (23 ม.ค.60 – ปัจจุบัน)
6. คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์
1. มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. มีระเบียบวินัย
5. มีจิตสาธารณะ
6. มีศักดิ์ศรีแห่งตน
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
8. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“เป็นผู้นาทางความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางศิลปะระดับสูง”
(โดยมติที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555)
8. จุดเด่น : ข้อกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
1. มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. ขยัน หมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีกิริยามารยาทดี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน
18

5. มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
6. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7. มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
8. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(ประกาศคณะฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555)
9. การเรียนการสอน
9.1 หลักสูตร
โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้เปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรับปรุง
ประกอบด้ว ยหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิช าการออกแบบภายใน ออกแบบนิเ ทศศิล ป์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา เครื่องเคลือบดินเผา ออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องแต่งกาย
(โครงการพิเ ศษ) หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาโท สาขาวิช าการออกแบบผลิต ภัณฑ์ ออกแบบเครื่อ งประดับ
ศิลปะการออกแบบ และหลักสูตรระดับ ปริญญาเอก สาขาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) การ
ออกแบบ (หลักสูตรใหม่) ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม) รวม 13 หลักสูตร
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ตารางที่ 1.1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรคณะมัณฑนศิลป์
ระดับ/ สาขาวิชา

เป็นตามเกณฑ์ เปิดสอนใน ดาเนินการ ครบรอบ
มาตรฐาน
ปีการศึกษา ตามกรอบ ปรับปรุง
2561
TQF
ในปี
2548 2558

ผ่านมติ
สภาฯ

สกอ.
รับทราบ

ปีที่
เริ่มใช้

1 ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2 การออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
3 ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต

14 พ.ค.57
17 พ.ค.60
15 ส.ค.61

24 ต.ค.57
2 ก.พ.61
รอรับทราบ

2557
2560
2561



1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
2 การออกแบบเครือ่ งประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

12 ก.พ.57
10 ส.ค.59

3 ก.ย.57
20 มิ.ย.60

2557
2559



3 ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต
1 การออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 การออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4 ประยุกตศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5 เครื่องเคลือบดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6 การออกแบบเครื่องประดับ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7 การออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

14 มี.ค.61

12 ก.ค.61

14 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60
14 มิ.ย.60

2 มี.ค.61
16 พ.ย.60
16 พ.ย.60
16 พ.ย.60
16 พ.ย.60
16 พ.ย.60
2 ก.พ.61

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
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ต้น/ 2562













2561
2562

2561







2561

2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560

























2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563

2561
2563
2564

9.2 ข้อมูลนักศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,317 คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,171
คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 87 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 59 คน ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 (ซึ่ง
เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจาภาคการศึกษาปลาย/ 2561 โดยกองบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ตารางที่ 1.2 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีจาแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ตกค้าง

การออกแบบภายใน : ปกติ
70
67
69
69
8
การออกแบบนิเทศศิลป์ : ปกติ
50
45
40
51
1
การออกแบบผลิตภัณฑ์ : ปกติ
34
32
35
37
ประยุกตศิลปศึกษา : ปกติ
43
45
47
45
2
เครื่องเคลือบดินเผา : ปกติ
21
23
24
27
3
การออกแบบเครื่องประดับ : ปกติ
20
37
25
30
3
การออกแบบเครื่องแต่งกาย : พิเศษ
37
47
37
41
6
รวมปกติทุกชั้นปี
238
249
240
259
17
รวมพิเศษทุกชั้นปี
37
47
37
41
6
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี
275
296
277
300
23
ที่มา : กองบริหารงานวิชาการ ณ วันที่ 28 ม.ค.62 (วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจาภาคปลาย/ 2561)

รวม
(คน)
283
187
138
182
98
115
168
1,003
168
1,171

ตารางที่ 1.3 จานวนนักศึกษาปริญญาโทจาแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาโท/ แผน
ชั้นปีที่ 1

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ก2

ชั้นปีที่ 2
ข

ก2

ตกค้าง
ข

ก2

ข

การออกแบบผลิตภัณฑ์ : พิเศษ 7
2
1
5
2
6
1
การออกแบบเครื่องประดับ : พิเศษ
3
10
17
ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ 1
17
22
1
รวมปกติทุกชั้นปี
รวมพิเศษทุกชั้นปี
22
1
37
2
24
1
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี
23
39
25
ที่มา : กองบริหารงานวิชาการ ณ วันที่ 28 ม.ค.62 (วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจาภาคปลาย/ 2561)
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รวม
(คน)
17
30
40
87
87

ตารางที่ 1.4 จานวนนักศึกษาปริญญาเอกจาแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา/ แผน

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ตกค้าง

1.1
13
10

1.2
1.1
1.2
1.1
1.2
1.1
1.2
ศิลปะการออกแบบ : พิเศษ
13
1
7
5
การออกแบบ : พิเศษ
1
9
ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม : พิเศษ
มีการปรับแผน/ เลื่อนการรับนักศึกษาเป็นภาคต้น/ 2562
รวมปกติทุกชั้นปี
รวมพิเศษทุกชั้นปี
23
1
22
1
7
5
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี
24
22
8
5
ที่มา : กองบริหารงานวิชาการ ณ วันที่ 28 ม.ค.62 (วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ประจาภาคปลาย/ 2561)

รวม
(คน)
39
20
59
59

ตารางที่ 1.5 จานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
หลักสูตร

ศิลปบัณฑิต

ศิลปมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
64
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
52
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
41
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
42
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
23
6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
38
7. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
47
8. สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
รวม
307
ที่มา : ฐานข้อมูล REG มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วันที่ 25 ธ.ค.61
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11
2
13
26

ดุษฎีบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

6
6

64
52
52
42
23
40
47
19
339

9.3 อาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ มีจานวนบุคลากรรวม 154 คน จาแนกเป็นสายวิชาการ 97
คน และสายสนับสนุน 57 คน โดยมีคณาจารย์ที่เป็นข้าราชการ 10 คน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 85 คน
และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ไม่มีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 38 คน
ลูกจ้างประจา 7 คน และลูกจ้างชั่วคราว 12 คน
ตารางที่ 1.6 จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภท
บุคลากร
(คน)
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม

ข้าราชการ
10
10

พนักงาน
ประจา
81
30
111

พนักงาน
ชั่วคราว
4
8
12

23

ลูกจ้างประ
จา
5
5

ลูกจ้างม.
ประจา
2
2

ลูกจ้าง ม.
ชั่วคราว
2
12
14

รวม
97
57
154

ตารางที่ 1.7 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 จาแนกรายหลักสูตร
หลักสูตร/ สาขาวิชา

อาจารย์ประจา อาจารย์ประจา
ทั้งหมด
ปฏิบัติงานจริง

อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาภายในประเทศ
ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก รวม

อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท ปริญญาเอก โท-เอก
รวม

รวมทั้งหมด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
1. ศิลปะการออกแบบ
5 (1)
5 (1)
5 (1)
2. การออกแบบ
6 (4)
6 (4)
6 (4)
3. ศิลปะการออกแบบเชิง
5 (4)
5 (4)
5 (4)
วัฒนธรรม
ศิลปมหาบัณฑิต
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์
5
5
5
2. การออกแบบเครื่องประดับ
6 (1)
6 (1)
6 (1)
3. ศิลปะการออกแบบ
5
5
5
ศิลปบัณฑิต
1. การออกแบบภายใน
7
7
7
2. การออกแบบนิเทศศิลป์
5
5
5
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
4.5
4.5
4.5
4. ประยุกตศิลปศึกษา
5
5
5
5. เครื่องเคลือบดินเผา
5
5
5
6. การออกแบบเครื่องประดับ
5
5
5
7. การออกแบบเครื่องแต่งกาย
5
5
5
หมายเหตุ : อาจารย์ประจาบางท่าน (ทีไ่ ม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร) เป็นผูส้ อนมากกว่า 1 หลักสูตร และข้ามสาขาวิชา คณะฯ จึงนับจานวนการลาศึกษาต่อในตารางนี้เฉพาะกรณีเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรเท่านั้น, ตัวเลขในวงเล็บ คือ จานวนอาจารย์ที่เป็นผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรหนึ่ง และประจาอีกหลักสูตรหนึ่งพร้อมกัน โดยยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ
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ตารางที่ 1.8 จานวนอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
ชื่อหลักสูตร
(ระบุสาขา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

- 5
- 6
2. ออกแบบนิเทศศิลป์
- 2
1
- 2.5
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์
- 3.5
- 1
1
4. ประยุกตศิลปศึกษา
- 3
1 5
5. เครื่องเคลือบดินเผา
- 1
1 1
6. ออกแบบเครื่องประดับ - 3
- 2
7. ออกแบบเครื่องแต่ง
- 3
1
กาย
ปริญญาโท
8. ออกแบบผลิตภัณฑ์
9. ออกแบบเครื่องประดับ 2
10. ศิลปะการออกแบบ
1
- 1
ปริญญาเอก
11. ศิลปะการออกแบบ
1 (1)
12. การออกแบบ
2 (1)
13. ศิลปะการออกแบบ
1
เชิงวัฒนธรรม
รวมทุกหลักสูตร
- 20.5 9 (2)
2 18.5 1
รวมจานวน (ไม่นับซ้า)
27.5
21.5
รวมทั้งสิ้น
49

-

2
1
1
2
1
1
1
1
4
2*
1
1
-

1
1
-

1
-

1
1
1
-

-

-

2
-

2

-

2
-

-

-

1
-

-

ปริญญาตรี
1. ออกแบบภายใน

อาจารย์
ตรี

โท

-

13
7*
22
8*
30

3 (1)

1
1
1
2 (1)
1 (1)
12 (3)

1

1
1

ศาสตราจารย์

เอก ตรี

ลา
ศึกษ
าต่อ

รวม

โท

เอก

-

-

-

1*
-

7
8
5
5.5
4.5
3
5
8
5
4
5
2
5
-

1
1
1
-

-

-

-

-

5
6 (1)
5
1

1
-

-

1
-

-

-

5 (1)
1
6 (4)
5 (4)

-

1
1
1

-

1*

68.5 (10)

2 (2)

2 (2)
1 (1)

5 (2)

7 (3)

2
8
3
11

-

หมายเหตุ : ข้อมูลแต่ละช่องมี 2 แถว แถวบนคืออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (เฉพาะระดับปริญญาตรี) และ/หรืออาจารย์
ประจาหลักสูตร (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) แถวล่างคืออาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร ซึ่งยังเป็นผู้สอนในหลักสูตรนั้นๆ (ภาควิชา
ที่มีหลักสูตรปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา จะนับจานวนอาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตรให้หลักสูตรปริญญาตรี), * คุณวุฒิและตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ, ตัวเลขในวงเล็บ คือ จานวนอาจารย์ทเี่ ป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหนึ่ง และประจาอีก
หลักสูตรหนึ่งพร้อมกัน โดยยังคงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรนั้นๆ
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32.5
58.5
32.5
91

10. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน รวม
ทั้งสิ้น 23 โครงการ เป็นทุนจากภายใน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,928,537.50 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 6 คน
เป็นทุนจากภายนอก 14 โครงการ เป็นเงิน 9,022,400 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 9 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
10,950,937.50 บาท
คณะฯ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จานวน 91 คน มีอาจารย์ลาศึกษา
ต่อ 1 คน และไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย
11. ด้านการทาความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
11.1 การจัดการเรียนการสอน
11.2 การทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ
11.3 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
11.4 การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ตารางที่ 1.9 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมัณฑนศิลป์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ
ชื่อสถาบัน
The Estonian Academy of Art

ประเทศ
Estonia

Tokoha University

Japan

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Indonesia

Accademia di belle Arti di Firenze

Italy

Tokyo University of Arts

Japan

Hongik University

South Korea

Namseoul University

South Korea

Seoul National University of Science and
Technology
The Korean National University of Arts

South Korea

National Taiwan University of Arts (NTUA)

Taiwan

Tunghai University

Taiwan

South Korea
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กิจกรรม
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ส่งนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทไปแลกเปลี่ยนที่สถาบัน The Estonian
Academy of Art
- โครงการบูรณาการการศึกษาร่วมกับ Faculty of
Art & Design, Tokoha University, Japan มี
วัตถุประสงค์ด้านบูรณาการการเรียนการสอน ผ่าน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา ได้ส่ง รศ.ดร.จิรา
ยุ พงส์วรุตม์ มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศิลปะ
และการออกแบบเชิงวัฒนธรรม”ในรายวิชา 362
203 Thai Art for Visual Communication
Design I ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
- โครงการประกวด Nika Design Section 2018
ครั้งที่ 4 ร่วมกับ Faculty of Art & Design,
Tokoha University, Japan เพื่อเผยแพร่ผลงานที่
โดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชา 362
209 Art Thesis, 362 228 Book Illustration,
362 227 Children’s Book Illustration, 362
245 Concept Art for Game & Animation, 362
110 Illustration, 362 235 Character Design,
362 236 2D-Animation, 362 245 Concept Art
for Game & Animation โดยผลงานของผู้ได้รับ
รางวัล จะจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ณ
Natioal Art Center Japan, Tokyo ระหว่างวันที่
5-17 ก.ย.62 และจัดแสดงต่อเนื่องทั่วประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ องค์กร
วิชาชีพ ทั้งในและนอกเหนือจาก MOU ได้แก่
- ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์, ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต และ ผศ.ดร.วีรวัฒน์
สิริเวสมาศ และนักศึกษาจานวน 21 คน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
(หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมนาเสนอผลงานที่ Swinburne University และ Royal Melbourne Institute of
Technology University ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.- 2 พ.ย.61
- รศ.สน สีมาตรัง, รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี และนักศึกษาจานวน 2 คน ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการในงาน INDIA 2018 “Insight
2018: Design Research ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย.61 ณ National institute of Design (NID),
Ahmedabad, Gujtarat, India
- ผศ.ศุภกา ปาลเปรม, ผศ.วรรณณา ธิธรรมมา, อ.ศิรัมภา จุลนวล และนักศึกษาร่วมงาน International
Ceramic Exhibition and Workshop Korean Traditional Culture Experience 2018 ระหว่างวันที่ 612 พ.ย.61 ณ CheongMa Ceramic Studio, MunGyeong, Seoul,Korea
- คณาจารย์ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกายศึกษา เข้าเยี่ยมชมดูงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างภาควิชาฯ กับ Accademia Santa Giulia, Brescia, Italy ระหว่างวันที่ 19-24 พ.ย.61
- ผศ.ชานนท์ ไกรรส เป็นศิลปินรับเชิญในงาน Thailand Glass Art Festival 2018 ระหว่างวันที่ 22
พ.ย.- 6 ธ.ค.61 ณ บริษัท บางกอกกลาส จากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี
- คณาจารยประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ไปทัศนศึกษาดูงาน Thailand
Biennale Krabi 2018 : Edge of the Wonder Land ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.62 ณ จังหวัดกระบี่
- ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ร่วมงาน 6th International Art and Design Workshop 2019 'Thai
Contemporary Art' ระหว่างวันที่ 1-4 มี.ค.62 ณ หอศิลป์แนวตั้ง คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนาไปติดตั้งรอบบริเวณสถานีรถไฟของเมืองเกวซอล
เกาหลีใต้ และนาเสนอผลงานร่วมกับศิลปินอีก 18 ท่านจาก 10 ประเทศในงาน The 6th International
Harmony Ceramic festival Korea ระหว่างวันที่ 10-20 เม.ย.62
- โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานคณาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Kookmin University ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 4 พ.ค.62 ณ
Chohyung Gallery, College of Art & Design, Kookmin University, Seoul,Korea
- ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ไปนาเสนอบทความวิชาการ “ Changing the World through arts and
humanities” ตามโครงการ “ICON ARTies International Conference on Interdisplinary Arts and
Humanities ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.62 จัดโดย Institut Seni Yogyakarta, Indonesia และมีนักศึกษาได้รับ
คัดเลือกให้ไปเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้จานวน 9 คน และในการประชุมวิชาการ
“Creative Arts 2019 Conference” จานวน 1 คน
- อ.ธาตรี เมืองแก้ว เป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน The 1st Chiang Mai Internation Art and Culture
Symposium 2019 (CMIS) Workshop ระหว่างวันที่ 8 ก.ค.- 5 ส.ค.62 ณ จังหวัดเชียงใหม่
- อ.นัชชา สวัสดิชัย ไปนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในนิทรรศการ Prototypes & Experiment ครั้งที่ 11
ณ Aram Gallery กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18 ก.ค.- 22 ส.ค.62
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- อ.สลิล สมัครพงศ์ และ อ.ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ ระดับนานาชาติ “10th AIDIA International Student
Workshop in Cebu” ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการออกแบบภายในแห่งเอเชีย (AIDIA) สนับสนุนโดย
สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค.62 ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
12. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ในปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ ดาเนินโครงการด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการ เป็นที่ปรึกษา ความร่วมมือทางวิชาการ/ วิชาชีพ
จานวน 18 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการรวม 2,704 คน มีแหล่งทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 2
โครงการ งบประมาณรวม 1,520,000 บาท โครงการจากเงินรายได้จานวน 9 โครงการ งบประมาณรวม
1,550,000 บาท โครงการจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกจานวน 6 โครงการ งบประมาณรวม 2,955,000
บาท โดยมีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 2 แหล่งทุน จานวน 1 โครงการ (งบประมาณแผ่นดิน 270,000
บาท + งบภายนอก 330,000 บาท) เป็นเงิน 600,000 บาท สรุปงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,625,000 บาท
โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,704 คน
ตารางที่ 1.10 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยในปีการศึกษา 2560
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

จานวนโครงการ

1. จานวนโครงการบริการทางวิชาการ ทั้งหมด
2. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
3. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยั
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและกับการวิจัย

18
10
2
6

13. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ ได้จัดกิจกรรมตามประเพณี โครงการเพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนามาตรฐาน เผยแพร่ศิล ปวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานองค์ความรู้สู่ ระดับสากล เสริมสร้างจิตส านึกแก่
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เช่น งานเชิดชูเกียรติคุณอาจารย์
อาวุโส ศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดี นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบสู่ชุมชน โครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย กิจกรรมแลกเปลี่ยน-รวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
คณะฯ ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมรวม 15 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,796,598
บาท จาแนกเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน 1 โครงการ 1,500,000 บาท โครงการจากเงินรายได้ 9
โครงการ งบประมาณรวม 1,565,619 บาท และเป็นโครงการจากเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น 4 โครงการ
งบประมาณรวม 47,603 บาท โดยมีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก 2 แหล่งทุน จานวน 1 โครงการ (เงิน
รายได้ 86,000 บาท + งบภายนอก 597,376 บาท) เป็นเงิน 683,376 บาท สรุปงบประมาณรวมทั้งสิ้น
3,796,598 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,201 คน
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14. การบริหารจัดการ
14.1 งบประมาณ
คณะฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี โครงการ
ปกติ และโครงการพิเศษ ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีรายรับ -รายจ่ายงบประมาณประจาปี
ดังนี้
ตารางที่ 1.11 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี

งบประมาณแผ่นดิน

2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556

14,338,300.00
30,397,500.00
37,541,200
37,206,500.00
32,761,300.00
31,293,900.00
34,302,500.00

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้
โครงการพิเศษ
62,286,162.54
6,201,028.10
70,830,600.00
13,742,233.31
52,518,605.49
13,864,340.00
46,802,020.50
11,938,421.75
16,355,309.75
12,214,337.50
13,775,498.07
18,477,510.80
12,832,464.28
16,554,014.27

รวม
82,825,490.64
114,970,333.31
103,924,145.49
95,946,942.25
61,330,947.25
63,546,908.87
63,688,978.55

ตารางที่ 1.12 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
8. งบดาเนินการ (3+4)
9. งบลงทุน (3+4+5)
รวม

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

ร้อยละการเบิกจ่ายจาก
ยอดรายรับ

31,435,945.20

49.53

7,725,482.55
17,914,826.19
1,742,620,18
3,467,288.42

19,657,446.37
23,124,754.79
30,850,217.34

62,286,162.54
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ตารางที่ 1.13 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
จาแนกตามงาน
รายการ
งาน บริหารทั่วไป
งาน จัดการศึกษา
งาน ทุนการศึกษา
งาน กิจกรรมนักศึกษา
งาน พัฒนาบุคลากร
งาน วิจยั พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
งาน บริการวิชาการ
แก่ชุมชน
งาน บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งาน ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ภารกิจเชิงนโยบาย
เงินสะสม

รวม

รายรับ (บาท)

เงินเดือน

4,095,821.25 4,836,413.47
12,356,187.20 2,889,069.08

รายจ่าย
สาธารณูป
งบดาเนิน การ
โภค
1,570,295.14 1,324,399.29
10,092,831.71
106,520

ครุภณ
ั ฑ์

รวมรายจ่าย ร้อยละ
การ
ทั้งหมด (บาท) เบิกจ่าย

104,490
43,573.95

7,835,597.90 +91.31
13,131,994.74 +6.28

-

230,168

230,168

-

122,515

153,400

153,400 +25.21

-

44,603

44,603

-

-

37,380

37,380

-

31,314,300
14,397,339.09
62,286,162.54 7,725,482.55

4,425,722.64
311,700.89 3,319,224.47
1,360,425.70
17,914,826.19 1,742,620.18 3,467,288.42

8,056,648
1,360,425.70
30,850,217.34

25.73
9.45
49.53

14.2 การพัฒนาบุคลากร
คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลการ
สายวิช าการให้ มีความก้าวหน้ าในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการ และมีคณะกรรมการพัฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการกิจกรรม สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพและปัจจัยแวดล้อม เพื่อให้มีความสุข
ในการทางาน
ตารางที่ 1.14 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
ออกแบบภายใน
ผศ.เอกพงษ์ ตรี
ตรง
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะ
ประเสริฐ
อ.ศุภสุมนญ์
โสภาจิตต์วัฒนะ
อ.พสุ จารุศิริ

ระดับและสาขาวิชา

ประเทศ

ปริญญาโท
การออกแบบ
ปริญญาเอก
การออกแบบ
ระดับปริญญาเอก
Design and Media
Technology
ระดับปริญญาเอก
Design and Media
Technology

คณะศิลปะการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
Iwate University จังหวัดอิวา
เตะ ญี่ปุ่น

สาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
เมื่อ 31 ส.ค.61
26 ส.ค.60 - 22 เงินรายได้คณะฯ
ส.ค.63
ปีการศึกษา
ส่วนตัว
2562 - 2564

Iwate University จังหวัดอิวา
เตะ ญี่ปุ่น

ปีการศึกษา
2562 - 2564
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วันเดือนปีที่ลา

แหล่งทุน

ส่วนตัว

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับและสาขาวิชา
5. อ.ประธาน เลิศงาม ระดับปริญญาเอก
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ประยุกตศิลปศึกษา
1. อ.บวรรัตน์ คมเวช ปริญญาโท
ศาสนาเปรียบเทียบ
2. อ.อานุภาพ จันทรัม ปริญญาเอก
พร
ศิลปะการออกแบบ
เชิงวัฒนธรรม
เครื่องเคลือบดินเผา
1. ผศ.ชานนท์ ไกรรส ปริญญาเอก
Glass Plastic Art
2. อ.ธาตรี เมืองแก้ว ปริญญาเอก
ศิลปะการออกแบบ
ออกแบบเครื่องประดับ
1. อ.อรอุมา วิชัยกุล ปริญญาเอก
การออกแบบ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย
1. น.ส.พิชญา ติ๊บ
ปริญญาโท
ลังกา
ออกแบบ
เครื่องประดับ
ส่วนกลางคณะฯ
1. อ.วรุษา อุตระ
ปริญญาเอก
ศิลปะการออกแบบ
เชิงวัฒนธรรม
สานักงานคณบดี
1. น.ส.ปวีณา
ปริญญาโท
พัฒนศิริ
บริหารธุรกิจ

ประเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันเดือนปีที่ลา
ปีการศึกษา
2561 - 2563

แหล่งทุน
ส่วนตัว

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

6 ม.ค.59 10 ม.ค.63
ปีการศึกษา
2562 - 2564

ส่วนตัว

Namseoul University
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

1 ก.พ.59 - 1
ก.พ.62
21 ส.ค.60 - 24
ส.ค.63

ส่วนตัว/ กองทุน
วิจัยสร้างสรรค์ฯ
ส่วนตัว/ เงินรายได้
คณะฯ

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

26 ส.ค.60 - 22 เงินรายได้คณะฯ
ส.ค.63

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

7 ธ.ค.61 - 6
ธ.ค.62

ส่วนตัว

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ปีการศึกษา
2562 - 2564

เงินรายได้คณะฯ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา
2562 - 2564

ส่วนตัว

เงินรายได้คณะฯ

ตารางที่ 1.15 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล
(คณบดี)

หัวข้อ

วันที่

โครงการอบรมเรื่อง
7-8 ก.พ.
EdPEx Overview และ
62
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการอบรมพัฒนา
17 ก.ย.62
ศักยภาพสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตร Introduction
to Thailand Quality
Award (TQA) - Lecture
(ลงวันที่ 15 ก.ค.62)
31

หน่วยงาน/สถานที่จัด
หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)
ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ชั้น 4 สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน

ใน ต่าง
ประเทศ




ลาดับ
1.

ชื่อ-สกุล
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

หัวข้อ
โครงการเชิงปฏิบตั ิการ
สาหรับบุคลากรผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว
และการบริการ เพื่อ
ยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวทุกมิติ
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการอบรม เรื่อง การ
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อเผยแพร่ (Thai
Qualification Register :
TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA
Implementation and
Gap Analysis
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไปการเรียนรูต้ ามแนว
Outcome-baseed
education
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
32

วันที่

หน่วยงาน/สถานที่จัด

ใน

8-10 พ.ค. มรภ.สวนดุสิต
62



7-8 ก.พ.
62

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์กรมหาชน)



4-5 เม.ย.
62

ห้องภาณุมาศ ชั้น 10
โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพฯ



7 พ.ค.62


ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ชั้น 4 อาคารโสม
สวลี คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์

ห้องประชุม ดร.ทัศนีย์
ไผทฉันท์ ชั้น 3 อาคาร
โสมสวลี คณะ
ศึกษาศาสตร์ พระราชวัง
สนามจันทร์

19-20
ม.ค.62

31 ม.ค.62 ห้องประชุมนริศรานุวัติ
วงศ์ ชั้น 4 สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน



7-8 ก.พ.
62



หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)

ต่าง

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

2.

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

3.

อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์

4.

อ.สัญญา สุขพูล

5.

อ.ภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี

หัวข้อ
โครงการอบรม เรื่อง การ
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพื่อการเผยแพร่ (Thai
Qualification Register :
TQR) และรับรอง
มาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6
ประชุมสัมมนาเรื่อง เกณฑ์
การจัดการศึกษาและ
เกณฑ์การตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง และสรุปผลการ
ตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
พ.ศ.2555 - 2561
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2
โครงการสัมมนาการ
เผยแพร่ผลงาน
ด้านการออกแบบของ
คณาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการ
ออกแบบและการจัดการ
โรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์
โครงการอบรมเรื่อง
“EdPEx Criteria คณะ
วิชา/หน่วยงาน

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
33

วันที่
4-5 เม.ย.
62

หน่วยงาน/สถานที่จัด
โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพฯ

ใน


16 พ.ค.62 ห้องประชุมแคทลียา
โรงแรมรามาร์เดน
กรุงเทพฯ



7 พ.ค.62

หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ
พระราชวังสนามจันทร์
Pine Bay Hotel
Kusadasi
ประเทศตุรกี



ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต ชั้น 4 อาคารโสมส
วลี คณะศึกษาศาสตร์
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
พระราชวังสนามจันทร์
18 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
19 พ.ค.-5 ประเทศอิตาลี, ฝรั่งเศส,



10-16
ต.ค.61

5-6 มิ.ย.
62

ต่าง







ลาดับ

ชื่อ-สกุล

6.

อ.พสุ จารุศิริ

7.

อ.ศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ

8.

อ.ประธาน เลิศงาม

9.

น.ส.วิไลศรี ชานาญกิจ

1.

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน

2.

ผศ.สุพิชญา เข็มทอง

หัวข้อ

หน่วยงาน/สถานที่จัด
ความรู้
สวิซเซอร์แลน
โครงการ BKKDW 2019
TCDC ( Thailand
Talk & Workshop
creative & design
กิจกรรมเติมความรู้และ
center ) ในงาน
แรงบันดาลใจ จากนัก
Bangkok Design week
สร้างสรรค์ของไทย
2019 Fusing Forward
และต่างประเทศ
ผสานสร้างสู่อนาคต
โครงการ BKKDW 2019 26 ม.ค.– TCDC ( Thailand
Talk & Workshop
3 ก.พ.62 creative & design
กิจกรรมเติมความรู้และ
center ) ในงาน
แรงบันดาลใจ จากนัก
Bangkok Design week
สร้างสรรค์ของไทย
2019 Fusing Forward
และต่างประเทศ
ผสานสร้างสู่อนาคต
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
19 พ.ค.-5 ประเทศอิตาลี, ฝรั่งเศส,
ความรู้
มิ.ย.62
สวิซเซอร์แลน
โครงการฝึกอบรมเชิง
5-9 พ.ย. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ 61
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
การปฏิบัติงานจากงาน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจาเพื่อขอกาหนด
พระราชวังสนามจันทร์
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh
Assessors & New AUNQA Assessors”
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น
ที่ 2
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
34

วันที่
มิ.ย.62
26 ม.ค.–
3 ก.พ.62

ใน







7-8 ก.พ.
62

หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)



7 พ.ค.62

หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ
พระราชวังสนามจันทร์
ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)



19-21
มิ.ย.62

7-8 ก.พ.
62

ต่าง



ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3.

อ.คณิตา มีชูบท

1

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อ.ตรีชฎา โชติรตั นาภินันท์

1.

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
รศ.ประภากร สุคนธมณี

หัวข้อ
โครงการฝึกอบรมรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ประจาปี
2562
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh
Assessors & New AUNQA Assessors”
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น
ที่ 2
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx

วันที่
21-23
ส.ค.62

หน่วยงาน/สถานที่จัด
สกอ.

ใน


19-21
มิ.ย.62

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



7-8 ก.พ.
62

หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)



โครงการอบรมผูต้ รวจ
4-6 ก.ค.
ประเมินคุณภาพระดับ
61
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA มศก.รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมเชิง
18 ธ.ค.61
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1

ม.ศิลปากร
(ประกาศรายชื่อในปี
การศึกษา 2561)



ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
เขียนโครงร่างองค์กร
(OP)” ครั้งที่ 3
กิจกรรมการวิพากษ์โครง
ร่างองค์กร (OP) คณะนา
ร่อง
โครงการอบรมเกณฑ์
EdPEx สาหรับผู้บริหาร
สถาบันและคณะวิชา/
หน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ประจาปี
2562
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh
Assessors & New AUNQA Assessors”

ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
50 ปี ม.ศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์



13 ก.ย.61 ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
50 ปี ม.ศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
19-20
เดอะรีเจนท์ ชะอาบีช รี
พ.ย.61
สอร์ท จ.เพชรบุรี



21-23
ส.ค.62

สกอ.



19-21
มิ.ย.62

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



35

6-7 ส.ค.
61



ต่าง

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

2.

อ.เสาวลักษณ์ กบิลสิงห์

3.

อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ

4.

1.

นส.พรพรรณ แก้วประเสริฐ

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบ
ดินเผา

หัวข้อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น
ที่ 2
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการจัดอบรมหลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2562 หลักสูตร
AUN-QA
Implementation & Gap
Analysis และหลักสูตร
OBE สาหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการจัดอบรมหลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2562 หลักสูตร
AUN-QA
Implementation & Gap
Analysis และหลักสูตร
OBE สาหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2
Silpakorn Clay
Works Phetchaburi
International Raku
Sculpture 2019
36

วันที่

หน่วยงาน/สถานที่จัด

ใน

7-8 ก.พ.
62

หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)



31 พ.ค.1 มิ.ย.62

โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล รัช
ดา



20 - 21
ก.ย.62

โรงแรม อัมรา

5-9 พ.ย.
61

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



31 พ.ค.1 มิ.ย.62

โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล รัช
ดา



20 - 21
ก.ย.62

โรงแรม อัมรา

7 พ.ค.62

หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ
พระราชวังสนามจันทร์



10-23
ก.พ.62

ม.ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี



ต่าง

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

2.

ผศ.ศุภกา ปาลเปรม

3.

ผศ.กรธนา กองสุข

4.

ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ

5.

อ.สิทธิโชค ชัยวรรณ

6.

อ.ศิรัมภา จุลนวล

หัวข้อ
THAILAND
นิทรรศการแสดงผลงาน
และเสวนาองค์ความรูด้ ้าน
ศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์
สายใยสองแผ่น ดิน ไทยลาว
โครงการอบรมจริยธรรม
ในการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh
Assessors & New AUNQA Assessors”
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น
ที่ 2
นักกีฬาฟุตซอล ในการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
“ขุนเลเกมส์”
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน

วันที่
18-20
ก.ค.61

หน่วยงาน/สถานที่จัด

ใน



ศูนย์การค้าไอเต็ก (Itecc)
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

18 มี.ค.62 อาคาร 50ปี คณะอักษร
ศาสตร์



17-18
ธ.ค.61

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)



19-21
มิ.ย.62

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



23-31
พ.ค.62

มรภ.สุราษฎร์ธานี/
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา



7-8 ก.พ.
62




5-6 มิ.ย. ห้องประชุมไทยประกัน
และ 19- ชีวติ อาคารโสมสวลี
20 ส.ค.62 คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
นิทรรศการแสดงผลงาน 18-20
ศูนย์การค้าไอเต็ก (Itecc)
และเสวนาองค์ความรูด้ ้าน ก.ค.61
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ศิลปะร่วมสมัยสานสัมพันธ์
ประชาชนลาว
สายใยสองแผ่น ดิน ไทยลาว

การจัดประชุมวิชาการ
12-13 ก. ม.ขอนแก่น
ระดับชาติ ศิลปากรวิจัย
ค.62
ครั้งที่ 5

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
37

ต่าง



ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. อ.ภูษิต รัตนภานพ

2.

อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

1.

ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย
อ.ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์

2.

อ.เสรี เทียนเจลี้

3

อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

4.

นส.ณัชชา แสงสุวรรณภัทร

หัวข้อ
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh
Assessors & New AUNQA Assessors”
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น
ที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
เขียนโครงร่างองค์กร
(OP)” ครั้งที่ 3
กิจกรรมการวิพากษ์โครง
ร่างองค์กร (OP) คณะนา
ร่อง

วันที่
7 พ.ค.62

โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการจัดอบรมหลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2562 หลักสูตร
OBE สาหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน
เทคนิคการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน”
การบริหารโครงการ

38

หน่วยงาน/สถานที่จัด
หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ
พระราชวังสนามจันทร์
ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์

ใน


ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
50 ปี ม.ศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์



13 ก.ย.61 ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
50 ปี ม.ศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์



5-6 มิ.ย. ห้องประชุมไทยประกัน
และ 19- ชีวติ อาคารโสมสวลี
20 ส.ค.62 คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
7-8 ก.พ. หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
62
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)



20 - 21
ก.ย.62

โรงแรม อัมรา



5-6 มิ.ย.
62

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
ม.ศิลปากร



ม.ศิลปากร



19-21
มิ.ย.62

6-7 ส.ค.
61

27-29
พ.ค.62
19-21
มิ.ย.62







ต่าง

ลาดับ

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

ชื่อ-สกุล

ส่วนกลางคณะฯ
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ

หัวข้อ
โครงการจัดอบรมหลักสูตร
ระบบบริหารคุณภาพ
การศึกษา ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2562 หลักสูตร
OBE สาหรับผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน

วันที่
20 - 21
ก.ย.62

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ
ต่างประเทศ ศึกษาดูงาน
มรดกโลก และ
สถาปัตยกรรมตะวันออก
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการออกแบบ
ต่างประเทศ
โครงการสัมมนาศึกษาดู
งาน

17-22
ต.ค.61

กรุงปักกิ่ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน



14-19
พ.ค.62

ประเทศญี่ปุ่น



26-29
พ.ค.2

เมืองเฉินตู
สาธารณรัฐประชาชนจีน



ต.ค.61

ประเทศรัสเชีย



คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบ
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ
คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร โครงการทัศนศึกษา ณ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ ประเทศรัสเชีย
ออกแบบ
รศ.สน สีมาตรัง
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1
นางมาลินี วิกรานต์
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1
ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกลุ
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1
อ.วรุษา อุตระ
โครงการอบรมเกณฑ์
EdPEx สาหรับผู้บริหาร
สถาบันและคณะวิชา/
หน่วยงาน
39

หน่วยงาน/สถานที่จัด
โรงแรม อัมรา

ใน


5-6 มิ.ย. ห้องประชุมไทยประกัน
และ 19- ชีวติ อาคารโสมสวลี
20 ส.ค.62 คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



18 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
18 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
17 ธ.ค.61 ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
19-20
เดอะรีเจนท์ ชะอาบีช รี
พ.ย.61
สอร์ท จ.เพชรบุรี









ต่าง

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.

สานักงานคณบดี
นางภาวนา ใจประสาท

2.

นส.นันทนา แซ่ลี

หัวข้อ
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh
Assessors & New AUNQA Assessors”
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น
ที่ 2

วันที่
17-18
ธ.ค.61

หน่วยงาน/สถานที่จัด
ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
หอประชุมชั้น 4 ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)

ใน


19-21
มิ.ย.62

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



โครงการอบรมเรื่อง
EdPEx Criteria คณะ
วิชา/ หน่วยงาน

5-6 มิ.ย.
62



โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “การ
เขียนโครงร่างองค์กร
(OP)” ครั้งที่ 3
กิจกรรมการวิพากษ์โครง
ร่างองค์กร (OP) คณะนา
ร่อง
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการอบรมเกณฑ์
EdPEx สาหรับผู้บริหาร
สถาบันและคณะวิชา/
หน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1
โครงการอบรมเรื่อง

6-7 ส.ค.
61

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
50 ปี ม.ศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์

13 ก.ย.61 ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร
50 ปี ม.ศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
5-9 พ.ย. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
61
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



19-20
พ.ย.61

เดอะรีเจนท์ ชะอาบีช รี
สอร์ท จ.เพชรบุรี



17-18
ธ.ค.61

ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์
หอประชุมชั้น 4 ศูนย์



40

7-8 ก.พ.
62

7-8 ก.พ.









ต่าง

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3.

น.ส.จุฑามาศ ฐิติสโรช

4.

น.ส.เบญจรัตน์ บุญศรีงาม

5.

น.ส.ปวีณา พัฒนศิริ

6.

น.ส.ปิยวรรณ เพลินจิตต์

7.

น.ส.สุธาสินี วาจนะวินิจ

หัวข้อ
EdPEx Overview และ
การบริหารองค์กรให้
ประสบความสาเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมิน “Refresh
Assessors & New AUNQA Assessors”
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น
ที่ 2
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
41

วันที่

หน่วยงาน/สถานที่จัด
มานุษยวิทยาสิรินทร
(องค์การมหาชน)

ใน

7 พ.ค.62

หอประชุม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบฯ
พระราชวังสนามจันทร์
ห้องประชุมไทยประกัน
ชีวิต อาคารโสมสวลี
คณะศึกษาศาสตร์
พระราชวังสนามจันทร์



5-9 พ.ย.
61

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



5-9 พ.ย.
61

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



5-9 พ.ย.
61

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



5-9 พ.ย.
61

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



5-9 พ.ย.
61

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



62

19-21
มิ.ย.62



ต่าง

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

8.

นางอิญทิรา ไล้เลิศ

9.

นายยอดชาย ชุ่มอินทร์

10.

นายนฤพนธ์ ลิ่มมั่น

หัวข้อ
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนคูม่ ือ
การปฏิบัติงานจากงาน
ประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนับสนุน”
นักกีฬาฟุตซอล ในการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
“ขุนเลเกมส์”
นักกีฬาฟุตซอล ในการ
แข่งขันกีฬาบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
“ขุนเลเกมส์”

วันที่

หน่วยงาน/สถานที่จัด

ใน

5-9 พ.ย.
61

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบฯ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พระราชวังสนามจันทร์



23-31
พ.ค.62

มรภ.สุราษฎร์ธานี/
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา



23-31
พ.ค.62

มรภ.สุราษฎร์ธานี/
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา



ต่าง

ตารางที่ 1.16 โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์/ ภาควิชา
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1.

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ “AUN-QA
Implementation and Gap Analysis”
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ กู้ด
วิว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

2.
3.

4.

5.

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากรสานักงาน
คณบดี คณะฯ
โครงการอบรม การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา คณะจิตรกรรม
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ประติมากรรมภาพ
ศิลปากร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสานักงาน
พิมพ์ ร่วมกับคณะ
คณบดี ชั้น 2
มัณฑนศิลป์
The art instructors’ art work exhibition คณะกรรมการ
and publication project, Under the
ดาเนินงาน
academic collaboration between the
Faculty of Decorative Arts Silpakorn
University Thailand and the College of
Design Kookmin University South
Korea, 2019.
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “แนว
บุคลากรสานักงาน
42

ระยะเวลา
28-29 พ.ย.
61

จานวนผู้เข้าร่วม งบประมาณ
โครงการ (คน)
(บาท)
86
120,000

22-23 ธ.ค.
61
22 มี.ค.62

20

21-23 พ.ค.
62

63

233,619

10, 14-16
มิ.ย.62

33

170,000

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ทางการประเมิน KPI & Competency” ณ
ปันธารา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลา

จานวนผู้เข้าร่วม งบประมาณ
โครงการ (คน)
(บาท)

คณบดี คณะฯ

14.3 อาคารสถานที่
คณะมัณฑนศิลป์ มีสถานที่จัดการศึกษา 2 แห่ง คือ วังท่าพระ ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะกรุงรัตนโกสินทร์
ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร มีอาคาร 2 อาคาร คือ อาคารคณะมัณฑนศิลป์และอาคาร
เรียนรวม 3 ชั้น 3-5 รวมพื้นที่ประมาณ 4,140 ตารางเมตร (ในปีการศึกษา 2561 ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง)
และพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ มีอาคาร 6 อาคาร คือ
อาคารมัณฑนะ 1 อาคารมัณฑนะ 2 อาคารมัณฑนะ 3 อาคารมัณฑนะ 4 อาคารมัณฑนะ 5 และอาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 (บางส่วน) รวมพื้นที่ประมาณ 23,479 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด(กรุงเทพฯ และ
นครปฐม) ประมาณ 27,619 ตารางเมตร ซึง่ ในส่วนของคณะฯ ที่พระราชวังสนามจันทร์ สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1.17 พื้นที่ใช้สอยอาคาร คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
การใช้งานพื้นที่
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง
คณบดี หัวหน้าภาค
รองคณบดี
ห้องพักอาจารย์ (โครงการปกติ)
ห้องพักอาจารย์ (พิเศษ)
เลขานุการคณะ
หอศิลป์ ส่วนแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์การ
ออกแบบศิลปากร
บรรยาย (นักศึกษา)
เขียนแบบ
ส่วนปฏิบัติงาน (นักศึกษา)
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กิจการนักศึกษา
อัดสาเนา เก็บผลงานนักศึกษา
เก็บวัสดุ ปั๊มน้า ควบคุมเครื่อง
ห้องน้า (นักศึกษา)
ห้องน้า (บุคลากร)
สานักงาน ส่วนบริการ
ประชุม (บุคลากร)
บันได โถง
ทางเดิน ระเบียง
ห้องรับรองแขก
ห้องพักข้างลิฟท์

อาคารมัณฑนะ 1-5
พื้นที่รวม 8,049 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่
1
24.0
14
895.5
2
304.0

อาคารศิลป์ พีระศรี 3
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่
1
21.98
3
256.0
1
12.0
1
12.0
3
320.0

3
1
20
1
18
5
1
1
-

4
11
4
1
1
2
7 ชั้น
1
1
1
7 ชั้น
7 ชั้น
7

168.0
48.0
3,577.69
128
321.34
57.69
32.0
24.0
98
1,262.57
43

320.0
960.0
416.0
32
12.0
64.8
303.06
3.03
128.0
64.0
623.52
1,572.0
8.4

การใช้งานพื้นที่
พระราชวังสนามจันทร์ : ห้อง
ลานเอนกประสงค์
ศูนย์ข้อมูลศิลปะและการออกแบบ
ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง
ครัว
สัมมนา ตรวจงานนักศึกษา

อาคารมัณฑนะ 1-5
พื้นที่รวม 8,049 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่
716.
-

อาคารศิลป์ พีระศรี 3
พื้นที่รวม 15,430 ตร.ม.
จานวนห้อง
พื้นที่
1
264.0
1
64.0
1
160.0
1
8.13
2
160

15. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ ใช้ร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลั ยศิลปากร ซึ่ง
สอดคล้องกับสานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยจาแนกเป็น 3 ระดับคือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ในปีการศึกษา
2561 คณะฯ จึงดาเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 กล่าวคือ มีการนาผลที่ได้จากการประเมินฯ ในปีที่
ผ่านมา มาปรับปรุงกระบวนการ โดยการทางานร่วมกันของคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะทางานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา (ผู้ แทนหลั กสูตร) คณะทางานประสานงานด้านข้อมูล ระดับคณะวิช า และเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร เพื่อร่วมกันเตรียมการ วางแผน และติดตามผลการดาเนินงานตาม
ภารกิ จ โดยคณะฯ ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบ กลไก และนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ท าให้ ค ณะ
มัณฑนศิลป์ สามารถจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อ วันที่ 1-5 และ 9 กรกฎาคม
2562 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
16. การนาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาหรับในปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมิน
ตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 มา
ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
ตารางที่ 1.18 การนาผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ข้อเสนอแนะจากคณะผู้
ประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการ
1. ควรจัดกิจกรรมโครงการ
บริหารจัดการหลักสูตร ต่างๆ ของนักศึกษาให้มี
โดยรวม
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการ
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นักศึกษาระดับปริญญา คณะ มีการบูรณาการกิจกรรม
องค์ประกอบ
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สิ่งที่คณะฯ ดาเนินการ/
ผลการดาเนินการ
1. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุน AUN- QA คือ โครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะฯ มัณฑนศิลป์
“AUN-QA Implementation and Gap Analysis” เมื่อ
วันที่ 28-29 พ.ย.61 ผู้เข้าร่วม 86 คน

องค์ประกอบ
ตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้
ประเมิน
ให้สัมพันธ์กับวิชาการ เพื่อนาไป
ประยุกต์ปรับปรุงเข้าสู่การเรียน
การสอนและการวิจยั
2. ควรศึกษาแนวทางในการปรับ
หลักสูตรให้มีความยึดหยุ่น โดย
ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาที่
ตัวเองสนใจในสาขา/คณะวิชา
อื่นได้

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงาน
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
วิชาการของอาจารย์
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจาและนักวิจัย
ในฐานข้อมูลวารสาร TCI, ACI
และระดับนานาชาติ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการ 1. ควรกาหนดกลุม่ / พื้นที่
วิชาการแก่สังคม
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบแต่ละ
โครงการ ระบุในแผนการ
ให้บริการทางวิชาการให้ชัดเจน
พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับ
แหล่งทุนจากภายนอก เพื่อให้
สามารถเตรียมการดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
ยิ่งขึ้น
2. ควรเผยแพร่/ ติดตามผลการ
ให้บริการวิชาการจากกลุ่มและ
พื้นที่เป้าหมาย แล้วนาผลมาใช้
ในการจัดทาแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม
และเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการ
ให้บริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและ
ควรดาเนินการจัดทา
กลไกการทานุบารุง
ฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมมัณฑนศิลป์กับ
สังคม

สิ่งที่คณะฯ ดาเนินการ/
ผลการดาเนินการ

2. โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ปี
การศึกษา 2562 : การวางแผนนโยบายด้านวิชาการเพื่อ
สร้างความสอดรับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
ใหม่ (AUN QA) เมื่อวันที่ 11, 15 มิ.ย.62 ผู้เข้าร่วม 37 คน
ในปีนี้คณะฯ มีการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติ เพื่อ
แสดงผลงานคณาจารย์ ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ (เดิมทุก
ปีจัดภายในประเทศ)
1. โครงการบริการวิชาการของคณะฯ ที่บูรณาการศาสตร์
แก่ชุมชน จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1.1 โครงการเรียนรู้เส้นทางอารยธรรมลูกปัดโบราณ สู่
การสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ณ ชุมชนลูกปัดโบราณ อ.
คลองท่ อ ม, อ.เขาพนม จ.กระบี่ วั น ที่ 11-14 ก.พ.62
ผู้เข้าร่วม 50 คน
1.2 โครงการแสดงนิทรรศการเปิดกล่องเครื่องประดับ 61
ในงานแสดงสินค้า Bangkok Jewelry & Watch Fairs ครั้ง
ที่ 63 ณ อิ ม แพค เมื อ งทองธานี วั น ที่ 20-24 ก.พ.62
ผู้เข้าร่วม 50 คน
1.3 โครงการ Design or Life #2 ณ รร.สอนคนตาบอด
มกุ ฎ คี รี วั น (เขาใหญ่ ) จ.นครราชสี ม า วั น ที่ 30 มิ . ย.62
ผู้เข้าร่วม 195 คน

คณะฯ จัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการ
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน/สั ง คม/ประเทศ
จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่
15 (Designer of the Year 2019) ณ กรมส่งเสริมการค้า
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องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้
ประเมิน

สิ่งที่คณะฯ ดาเนินการ/
ผลการดาเนินการ
ระหว่างประเทศ วันที่ 8 มิ.ย.,20 ก.ค.62 ผู้เข้าร่วม 200 คน
2) โครงการบูรณาการทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลั ย
ด้านการออกแบบ ภาคเหนือ ปีการศึก ษา 2561 ณ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง วันที่ 23-26
พ.ย.61 ผู้เข้าร่วม 71 คน

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหาร 1. พั ฒนารายละเอี ยดแผนการ
ของคณะเพื่อการกากับ จั ด การความรู้ แ ละการบริ ห าร
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
ครอบคลุมทุกส่วนงาน
เอกลักษณ์ของคณะ
2. การคิดค่าต้นทุนต่อหน่วย
เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหาร
จัดการงบประมาณการผลิต
บัณฑิตให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
การวางแผนอนาคตของการ
จัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับ 3. ควรน าข้ อ เสนอแนะและ
การประกันคุณภาพ
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรมา
หลักสูตร
ประกอบการพิ จ ารณาในการ
ปรับปรุงระบบการทางาน เพื่ อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในช่ว ง
การเปลี่ ย นสถานภาพการเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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1. คณะฯ ดาเนินการตามแผนจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในแนวทาง/
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยแจ้ง
2. คณะฯ นาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรไปใช้ในการ
พัฒนา โดยนาเข้าสู่วาระในที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางบริ ห ารงบประมาณส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง

3. คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และเตรียมความพร้อมดังนี้
3.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 ธ.ค.61 จัดโดย ม.
ศิลปากร คณะฯ ส่งผูเ้ ข้าร่วม 8 คน
3.2 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ โดย
ทปอ.ประจาปี 2562 : AUN-QA Implementation and
Gap Analysis วันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.62 คณะฯ ส่งผู้เข้าร่วม
3 คน
3.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 จัดโดย ม.
ศิลปากร คณะฯ ส่งผูเ้ ข้าร่วม 5 คน
3.4 กิจกรรมวิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) คณะนาร่อง เมื่อ
วันที่ 13 ก.ย.61 จัดโดย ม.ศิลปากร คณะฯ ส่งผูเ้ ข้าร่วม 3
คน
3.5 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx สาหรับผู้บริหารสถาบัน
และคณะวิชา/ หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.61 จัดโดย
ม.ศิลปากร คณะฯ ส่งผู้เข้าร่วม 3 คน
3.6 โครงการอบรมเรื่อง EdPEx Overview และการบริหาร
องค์กรให้ประสบความสาเร็จ เมื่อวันที่ 7-8 ก.พ.62 จัดโดย
ม.ศิลปากร คณะฯ ส่งผู้เข้าร่วม 9 คน
3.7 โครงการฝึกอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ม.ศิลปากร รุ่นที่ 1” SU AUN-QA Assessor

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้
ประเมิน

สิ่งที่คณะฯ ดาเนินการ/
ผลการดาเนินการ
: Apprentice – U เมื่อวันที่ 4 – 6 ก.ค.61AUN-QA จัด
โดย ม.ศิลปากร คณะฯ ส่งผูเ้ ข้าร่วม 4 คน
3.8 โครงการฝึกอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
องค์กร ม.ศิลปากร รุ่นที่ 1” SU EdPEx Internal Assessor
เมื่อวันที่ 23-25 พ.ค.,20 ก.ค.61 จัดโดย ม.ศิลปากร คณะฯ
ส่งผู้เข้าร่วม 1 คน
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บทที่ 2
ส่วนสาระ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คําเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคานวณ
ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

คะแนนที่ได๎ =

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได๎รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมํต๎อง
นาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบํงชี้นี้ แตํต๎องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบํงชี้นี้ให๎ครบถ๎วน

ตารางที่ 1.1-1 ผลรวมของคําคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
หลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรใหมํ พ.ศ.2561
ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
คะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: ระดับ 3.55
: ระดับ 3.75
: ระดับ 3.25
: ระดับ 3.25

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :
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ผลประเมิน
3.87
3.85
3.68
3.73
3.65
3.67
3.25
3.62
3.90
3.71
3.89
3.30
4.58
48.70
13
3.75

3.55 คะแนน
3.75 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
3.25 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง :
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะมั ณ ฑนศิ ล ป์ ได๎ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาและจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
ประกอบด๎วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชา
การออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์ สาขาวิ ช าประยุ ก ตศิ ล ปศึก ษา สาขาวิ ช าเครื่อ งเคลื อ บดิ น เผา สาขาวิ ช าการออกแบบ
เครื่ อ งประดั บ และสาขาวิ ช าการออกแบบเครื่ อ งแตํง กาย (โครงการพิ เศษ), หลั ก สู ต รระดับ ปริญ ญาโท ได๎ แ กํ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ, และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก ได๎แกํ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรใหมํ)
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหมํ) รวม 13 หลักสูตร โดยได๎จัดให๎มีการประเมินคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร ในระหวํางวันที่ 1-5 และ 9 กรกฎาคม 2562 สอดคล๎องตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 1.1-1
มศ 1.1-2
มศ 1.1-3
มศ 1.1-4
มศ 1.1-5
มศ 1.1-6
มศ 1.1-7
มศ 1.1-8
มศ 1.1-9
มศ 1.1-10
มศ 1.1-11
มศ 1.1-12
มศ 1.1-13
มศ 1.1-14

รายการเอกสารหลักฐาน
การดาเนินงานประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์
รายงานผลประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขา
1. การออกแบบภายใน
“………………………………………………….”
2. การออกแบบนิเทศศิลป์
“………………………………………………….”
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
“………………………………………………….”
4. ประยุกตศิลปศึกษา
“………………………………………………….”
5. เครื่องเคลือบดินเผา
“………………………………………………….”
6. การออกแบบเครื่องประดับ
“………………………………………………….”
7. การออกแบบเครื่องแตํงกาย
การประเมินหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขา
8. การออกแบบผลิตภัณฑ์
“………………………………………………….”
9. การออกแบบเครื่องประดับ
“………………………………………………….”
10. ศิลปะการออกแบบ
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 11. ศิลปะการออกแบบ
“………………………………………………….”
12. การออกแบบ
“………………………………………………….”
13. ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละขึ้นไป 80
สูตรการคานวณ
1. คานวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
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X 100

2. แปลงคําร๎อยละที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได๎ =

ร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

หมายเหตุ :
1. คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกพิ จ ารณาจากระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด๎ รั บ หรื อ เที ย บเทํ า ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให๎มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช๎คุณวุฒิ
อื่นเทียบเทําคุ ณวุฒิปริญญาเอกได๎สาหรับ กรณีที่ บางสาขาวิชาชีพมีคุณ วุฒิอื่นที่เหมาะสมกวําทั้งนี้ต๎ องได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให๎นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหมํให๎คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ตารางที่ 1.2-1 จานวนอาจารย์ประจาจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา

หน่วยวัด

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี
อาจารย์วุฒิปริญญาโท
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาโท
ร๎อยละอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

คน
คน
คน
คน
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ

: ร๎อยละ 25.82
: ร๎อยละ 24.18
: ร๎อยละ 25.82
: ร๎อยละ 24.18

ผลการดาเนินงานใน
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
7
6
4
62
61.5
65
22.5
23.5
22
91.5
91
91
7.65
6.59
4.40
67.76
67.58
71.43
24.59
25.82
24.18

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

1.61
1.51

1.51

คะแนน
คะแนน
ไมํบรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
คณะฯ มีการดาเนินงานในตัวบํงชี้นี้รํวมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข๎า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5
50

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร๎อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณคําร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหนํงทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงคําร๎อยละที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได๎ =

ร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหนํงทางวิชาการ
ร๎อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหนํงทางวิชาการที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

ตารางที่ 1.3-1 จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหนํงทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)
จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

หน่วยวัด

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
อาจารย์ที่ไมํมีตาแหนํงทางวิชาการ
รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตํอ)
คําร๎อยละของอาจารย์ประจาที่มตี าแหนํงวิชาการ (ผศ.ขึ้นไป)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

ผลการดาเนินงานใน
ปีการศึกษา

คน
คน
คน
คน
คน
คะแนน

: ร๎อยละ 47.25
: ร๎อยละ 46.15
: ร๎อยละ 47.25
: ร๎อยละ 46.15

2559

2560

2561

1
12
31.5
47
91.5
48.63

1
13
29
48
91
47.25

1
11
30
49
91
46.15

เกณฑ์ประเมิน : 2.95 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 2.88 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  ไมํบรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 2.88 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
คณะฯ มีการดาเนินงานในตัวบํงชี้นี้รํวมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน
หลักฐานระดับมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ปัจจัยนาเข๎า
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เกณฑ์การประเมิน
คานวณหาคําความแตกตํางระหวํางจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นามาเทียบกับคําความตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ากวําที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช๎การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ากวําเกณฑ์มาตรฐานไมํเกินร๎อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ากวําเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตํร๎อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
คําความแตกตํางทั้งด๎านสูงกวําหรือต่ากวําเกณฑ์มาตรฐานตั้งแตํร๎อยละ 10.01 และไมํเกินร๎อยละ 20 ให๎
นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณคําหนํวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวํางจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหนํวยกิตแตํละรายวิชาที่เหิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล๎วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหนํวยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณคํา FTES โดยใช๎สูตรคานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES) =

จานวนหนํวยกิตตํอปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ

การปรั บ จ านวนในระหว่ า งปริ ญ ญาตรี แ ละบัณ ฑิต ศึ กษา ให๎ มี การปรั บคํ าจ านวนนั ก ศึก ษาเต็ม เวลา
เทียบเทําในระดับบัณฑิตศึกษาให๎เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอ
อาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหนํวยนับปริญญาตรี
1. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุํมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุํมสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
สังคมศาสตร์
อัตราส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า แยกตามกลุํมที่ระบุไว๎ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
1. กลุํมวิชาวิจิตรศิลป์ 3 กลุํมวิชา คือ
1.1 กลุํมสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไมํเกิน 1 : 15
1.2 กลุํมสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ไมํเกิน 1 : 12
1.3 กลุํมสาขาวิชาศิลปะการแสดง ไมํเกิน 1 : 15
2. กลุํมวิชาประยุกต์ศิลป์ 1 กลุํมวิชา คือ
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2.1 กลุ่มสาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน 1 : 20
หมายเหตุ : อ๎างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง หลังจากสภาคณบดีทางศิลปะแหํงประเทศไทย เสนอ
ขอกาหนดอัตราสัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา เพื่อให๎มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้
- ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561
สูตรการคานวณ
1) คานวณหาคําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นคําร๎อยละ ตามสูตร
สัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ตํอจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดสํวนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตํอจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) นาคําร๎อยละจากข๎อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) คําร๎อยละน๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) คําร๎อยละน๎อยกวําหรือเทํากับร๎อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) คําร๎อยละมากกวําร๎อยละ 10 แตํน๎อยกวําร๎อยละ 20 ให๎นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได๎

(20 - คําร๎อยละที่คานวณได๎จาก 1)
10

X5

ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES) ตํอจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด๎านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 24
คําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐาน = 24 - 25 x 100
25
= ร๎อยละ -4 ได๎คะแนน 5 คะแนน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES) ตํอจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด๎านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 32
คําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐาน = 32 - 25 x 100
25
= ร๎อยละ 28 ได๎คะแนน 0 คะแนน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทําตํอปี (FTES) ตํอจานวนอาจารย์ประจา ของหลักสูตรหนึ่งทางด๎านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = 28
คําความแตกตํางจากเกณฑ์มาตรฐาน = 28 - 25 x 100
25
= ร๎อยละ 12
แปลงคําความแตกตํางเป็นคะแนน เทํากับ 20 – 12 = 8 ได๎คะแนน = 8 x 5 = 4 คะแนน
10
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ตารางที่ 1.4-1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจานวนอาจารยประจา
คณะ

นักศึกษา
ปริญญาตรี

นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า

มัณฑนศิลป์

974.01

87.90

1,061.91

จานวน
อาจารย์
(ปฏิบัติงาน
จริง)
90

อัตราส่วน
นักศึกษา:
อาจารย์
11.80

ค่าความ
ต่างจาก
เกณฑ์
มาตรฐาน
-41.01

คะแนน
5.00

ที่มา : รายงานการวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ข๎อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: น๎อยกวําเกณฑ์ร๎อยละ 39.34
: น๎อยกวําเกณฑ์ร๎อยละ 41.01
: ไมํเกินร๎อยละ 20
: ไมํเกินร๎อยละ 20

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 0.01-5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
คณะฯ มีการดาเนินงานในตัวบํงชี้นี้รํวมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยฯ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
หลักฐานระดับ
มหาวิทยาลัย

รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและ
นักศึกษาพิเศษ (ทุกระดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1
2

จัดบริการให๎คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ
มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกํนักศึกษา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข๎อ 1-3 ทุกข๎อไมํต่า
กวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
นาผลการประเมินจากข๎อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการและการให๎ข๎อมูล
เพื่อสํงให๎ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ให๎ข๎อมูลและความรู๎ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแกํศิษย์เกํา

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี







เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดบริการให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งปัญหาทางการเรียน และปัญหาสํวนตัว
อาทิ การเรียนการสอน การลงทะเบียน ทุนการศึกษา ด๎านการจัดกิจกรรมตํางๆ โดยสามารถรับคาปรึกษาได๎ทั้งจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (เอกสาร มศ 1.5.1-1) คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งและกาหนดความรับผิดชอบ (เอกสาร มศ 1.5.1-2) และมีเจ๎าหน๎าที่ให๎บริการคาปรึกษา
แนะนาโดยนักศึกษาสามารถติดตํอรับบริการได๎โดยตรงที่สานักงานคณบดี และทางชํองทาง กลุํม Line และ Web
page (เอกสาร มศ 1.5.1-3) รวมถึงยังสามารถขอคาปรึกษาจากอาจารย์ หรือแจ๎งขําว ติดตามตัวนักศึกษาในเรื่อง
ตํางๆ ระบบสื่อสังคมออนไลน์ ผําน Facebook, กลุํม Line อีกด๎วย (เอกสาร มศ 1.5.1-4)
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะฯ ได๎จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอน สภาพแวดล๎อมทางการศึกษาของคณะ รวมถึงทราบกฎระเบียบ วินัยตํางๆ ของมหาวิทยาลัย และของ
คณะฯ การจัดกิจกรรมตํางๆ ของนักศึกษา และกาหนดให๎นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อแนะนาเรื่อง
ตํางๆ ในระดับภาควิชา (เอกสาร มศ 1.5.1-5) ในสํวนของภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ได๎จัดให๎มี โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให๎นักศึกษาสร๎างความคุ๎นเคยกับภาษาอังกฤษและ
อภิธานศัพท์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเรียน บริบทศิลปะและการออกแบบโดยตรง (เอกสาร มศ 1.5.1-6)
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คณะฯ จัดให๎มีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
และแนวทางในการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนและการทากิจกรรมตํางๆ ของคณะฯ เป็นการเตรียมความพร๎อมเบื้องต๎น
ในการดูแลตนเองและการเข๎าสังคมในวิชาชีพ (เอกสาร มศ 1.5.1-7)
นอกจากนี้ คณะฯ ยังให๎ความชํวยเหลือนักศึกษาเรื่องการชาระคําลงทะเบียน โดยกาหนดให๎มีการผํอน
ผันชาระคําลงทะเบียนของนักศึกษา สาหรับนักศึกษาที่มีความจาเป็นทางการเงิน ไมํสามารถชาระเงินคําลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา และนักศึกษากองทุนกู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) โดยแบํงเป็น 3 งวด (เอกสาร มศ 1.5.1-8)
รวมถึงทุนการศึกษาประจาปีด๎วย (เอกสาร มศ 1.5.1-9 ถึง 10)
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
คณะฯ มีการให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (เอกสาร มศ 1.5.2-1 ถึง 2)
แหลํงงานแกํนักศึกษาได๎แกํ การประชาสัมพันธ์ขําวทาง Facebook (เอกสาร มศ 1.5.2-3) เว็บไซต์คณะฯ (เอกสาร
มศ 1.5.2-4) บอร์ดประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ข๎ อมูลการจัดประกวดของหนํวยงานตํางๆ (เอกสาร มศ 1.5.2-5
ถึง 6) แจ๎งขําวการแสดงความยิน ดีนักศึกษาที่ได๎รับรางวัล (เอกสาร มศ 1.5.2-7) ประชาสัมพันธ์ แหลํ งงานหรือ
กิจกรรมหารายได๎เสริมทั้งในเวลาและนอกเวลา (เอกสาร มศ 1.5.2-8) และมีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษนอก
หลักสูตร สาหรับนักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสาร มศ 1.5.2-9)
3. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแกํนักศึกษาในทุก
สาขาวิชา ได๎แกํ การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาบรรยาย และเสนอแนะเทคนิค ความรู๎ตํางๆ
ให๎นักศึกษา การเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อฝึกประสบการณ์
ให๎นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมืออาชีพ (เอกสาร มศ 1.5.3-1)
มีการสนับสนุนให๎นักศึกษาเข๎ารํวมปฏิบัติงานภาคสนามกับหนํวยงานวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาดูงาน
(เอกสาร มศ 1.5.3-2) การฝึกงาน (เอกสาร มศ 1.5.3-3 ถึง 4) ตลอดจนมี ความรํวมมือกับ สมาคมวิชาชีพ หรือ
ภาคเอกชน ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให๎แกํนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.5.3-5)
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให๎นักศึกษาได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ตํอ การเตรีย มตัว สมัครงาน และข๎อมูล ความรู๎เกี่ยวกับวงการวิช าชีพการออกแบบ โดยศิษย์เกําของคณะเข๎ามา
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นในการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์ และการปฏิบัติตนเพื่อความส าเร็จในวิช าชี พ
การศึกษาตํอ และการอยูํรํวมกันในสังคมกับนักศึกษาที่กาลังจะจบการศึกษา ในหัวข๎อ “ความฝัน การงาน การเงิน
ความจริง” พร๎อมกันนี้บริษัทซูเปอร์ เรซูเมํ จากัด ได๎เข๎ามาสนับสนุนกิจกรรมบรรยายให๎ความรู๎พร๎อมสาธิตการทา
ประวัติยํอบนเว็บไซต์ www.superresume.com ในหัวข๎อ “เขียนใบสมัครอยํางไรให๎ได๎งาน”, “เคล็ดลับการสมัคร
งานให๎ได๎งาน” และ “เทคนิคการขายของออนไลน์บนเว็บไซต์ Pinkoi Thailand” (เอกสาร มศ 1.5.3-6)
และเพื่อเป็ น การเตรี ยมความพร๎อมในการประกอบวิช าชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา คณะฯ จัดโครงการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎างบุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดง
ศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition”, นิทรรศการ Jewelry Degree Show 2019 และนิทรรศการ
แสดงศิลปนิพนธ์ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย) กาหนดให๎นักศึกษาทุกสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาต๎อง
จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาและสร๎างกลุํมบุคคลต๎นแบบเศรษฐกิจสร๎างสรรค์พร๎อม
ข๎อมูลการสร๎ างสรรค์ตั้งแตํจุดเริ่ มต๎น ตลอดจนการให๎ ประโยชน์จากองค์ความรู๎ด๎านศิล ปะและการออกแบบแกํ
สถาบันการศึกษา วงการวิชาการ วิชาชีพ และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง (เอกสาร มศ 1.5.3-7 ถึง 9)
56

4. มีประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
คณะฯ มีกระบวนการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ดังผลการประเมินตํอไปนี้
การจัดบริการให๎คาปรึกษาทางวิชาการและการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ ดาเนินการโดยการจัดทา
แบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุํมกลุํมตัวอยําง จากนักศึกษาชั้นปี 1-4 มีผลการประเมินอยูํใน
ระดับ 4.17 (เอกสาร มศ 1.5.4-1)
สาหรับการให๎บริการแกํนักศึกษาใหมํ โดยการจัดปฐมนิเทศมีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ทากิจกรรมตํางๆ การให๎ความชํวยเหลือในเรื่องทุนการศึกษา และเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให๎นักศึกษาใหมํ
สามารถวางแผนการเรียนและเตรียมความพร๎อมในการศึกษา รวมถึงการทากิจกรรมตํางๆ มีผลการประเมิน 4.03
คะแนน (เอกสาร มศ 1.5.4-2)
การให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แกํนักศึกษา ดาเนิ นการโดยการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจและประเมินผลโดยการสุํมกลุํมตัวอยําง จาก
นักศึกษาชั้นปี 1-4 ผลการประเมินอยูํในระดับ 4.08 (เอกสาร มศ 1.5.4-1) โดยมีข๎อเสนอแนะวํา อยากออกนอก
สถานที่มากขึ้น เพื่อหาประสบการณ์ใหมํๆ มุมมองใหมํๆ เกี่ยวกับการเรียนศิลปะ และมีกิจกรรมสร๎าง Connetion
ระหวํางคณะวิชามากขึ้น
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา โดยจัดปัจฉิมนิเทศ
และเชิญวิทยากรผู๎ มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จในการทางานมาให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์แกํนักศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาตํอ การเตรียมตัวสมัครงาน ข๎อมูลแหลํงงาน รวมถึงข๎อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพ มีผลการประเมิน 3.93
คะแนน (เอกสาร มศ 1.5.4-3) จัดโครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์
สูํการสร๎างบุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition”) กาหนดให๎นักศึกษา
ทุกสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาต๎องจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานสร๎างสรรค์ทางวิชาชีพด๎านศิลปะและ
การออกแบบ มีผลการประเมิน 4.50 คะแนน (เอกสาร มศ 1.5.4-4)
และจากการสารวจความคิดเห็นของบัณฑิตทุกหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาในปีนี้ ตํอการให๎บริการของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ในภาพรวม บัณฑิตเห็นวํา ควรมีกิจกรรมนักศึกษาระหวํางคณะวิชาให๎มากยิ่งขึ้น เพื่อสร๎าง
เครือขํายและโอกาสในการบูรณาการศาสตร์ ซึ่งอาจอยูํในรูปแบบของกิจกรรมชํวยเหลือสังคม กิจกรรมรํวมกับสถาน
ประกอบการตํางๆ พร๎อมทั้งประชาสัมพันธ์ให๎ทั่วถึง จะทาให๎นักศึกษาได๎รู๎จักสังคมภายนอกมากขึ้น และควรพา
นักศึกษาไปเรียนรู๎นอกสถานที่ ให๎เห็นการทางานจริงวํา มีระบบอยํางไร ควรเชิญวิทยากร นักออกแบบแบรนด์ดัง
ชํางภาพแฟชั่น ผู๎ประกอบการที่ห ลากหลาย มาถํายทอดประสบการณ์ตํางๆ ที่นักศึกษาควรสนใจ หรือเชิญเป็น
กรรมการตรวจศิลปนิพนธ์ ฯลฯ เป็นต๎น
5. มีการนาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะฯ มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให๎บริการมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต๎องการของนักศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพของการให๎บริ การ เสนอคณบดีเพื่อนาเข๎าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ (เอกสาร มศ 1.5.5-1) และเสนอให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบทุกระดับ
จากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได๎นาผลการประเมินฯ มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ให๎บริการในด๎านตํางๆ ดังผลการดาเนินการ การจัดบริการให๎คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาใน
คณะ ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจ ยังคงรักษาระดับคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.15
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การให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลํงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แกํนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจ อยูํในระดับ 3.95 (เอกสาร มศ 1.5.5-1) ทั้งนี้การ
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งการให๎ ข๎อมูล ตํางๆ คณะฯ ได๎ดาเนินการเพิ่มชํองทางการสื่ อสารและการประชาสั มพันธ์ให๎
หลากหลาย เข๎าถึงนักศึกษาได๎รวดเร็วมากขึ้น เชํน ประสานงานแจ๎งขําว ติดตามทางโซเชียลมีเดีย Facebook และ
Group Line ดังผลการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2561 ขึ้นมาอยูํทรี่ ะดับ 4.08 (เอกสาร มศ 1.5.5-1)
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแกํนักศึกษา
การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยูํใน
ระดับ 4.16 (เอกสาร มศ 1.5.5-2) มีการเพิ่มเนื้อหาการบรรยายที่ทันสมัย (ซึ่งอาจใช๎เวลามากขึ้น) โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ในปีการศึกษา 2561 อยูํในระดับ 3.93 (เอกสาร มศ 1.5.4-3) การจัดกิจกรรมโครงการ
ถํายทอดความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สูํการสร๎างเครือขํายการศึกษาด๎านศิลปะและการ
ออกแบบ ประจาปีการศึกษา 2560 (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 48 “303 ATTRA Thesis Exhibition”) ผล
การประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม อยูํในระดับ 4.42 (เอกสาร มศ 1.5.5-3) ในปีการศึกษา 2561 ( การจัด
โครงการถํ า ยทอดองค์ ค วามรู๎ ด๎ า นศิ ล ปะและการออกแบบจากผลงานศิ ล ปนิ พ นธ์ สูํ ก ารสร๎ า งบุ ค คลต๎ น แบบ
(นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition”) มีผลการประเมิน 4.50 คะแนน (เอกสาร มศ
1.5.4-4)
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน
ปีการศึกษา
2560
1. การจัดบริการให๎คาปรึกษาทางวิชาการและการ
4.15
ใช๎ชีวิตแกํนักศึกษาในคณะ
2. การให๎ข๎อมูลของหนํวยงานที่ให๎บริการกิจกรรม
3.95
พิเศษนอกหลักสูตรแหลํงงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกํนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมเพื่อการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษา แกํนักศึกษา
- การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
4.16
กิจกรรม / การประเมิน

- การจัดแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์

4.42

ปีการศึกษา
2561
4.15

กิจกรรมที่แก๎ไข
-

4.08

-

3.93

- เพิ่มเนื้อหาการบรรยายเรื่อง “เทคนิค
การขายของออนไลน์” (ซึ่งอาจใช๎เวลา
มากขึ้น)
- จัดแสดงในบริเวณที่เหมาะสมกับ
ขนาดและจานวนผลงาน

4.50

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คณะมัณฑนศิลป์ รํวมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ได๎จัดทาโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ภายใต๎โครงการ
ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผํนดินธรรม แผํนดินทอง โดยดาเนินการมาเป็นระยะที่ 2 แล๎ว ตํอเนื่องจากปีการศึกษา 2560
ยังคงนาองค์ความรู๎ในด๎านที่คณะมัณฑนศิลป์ มีความถนัดและเป็นสาขาวิชาตํางๆ ที่คณะฯ จัดการเรียนการสอน
มารํวมตํอยอดพัฒนาด๎วยการออกแบบสร๎างสรรค์ เพื่อยกระดับสินค๎าและบริการของชุมชนให๎มีมาตรฐาน สามารถ
แขํงขันได๎ รวมถึงสํงเสริมการทํองเที่ยว ให๎มีอัตลักษณ์ที่โดดเดํน สร๎างคุณคํา อันจะนาไปสูํการพัฒนาชุมชนอยําง
ยั่งยืนตํอไป สาหรับในปีการศึกษา 2561 นี้ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได๎พิจารณารับสินค๎าจากพื้นที่สานักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงเขต 2 เรือนจามีนบุรี, ไปรษณีย์นครหลวงเขต 3 บางกอกน๎อย มาบูรณาการในรายวิชา 362 213
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Graphic Design for Packaging และไปรษณีย์นครหลวงเขต 4 ตลาดบางน้าผึ้ง (เอกสาร มศ 1.5.6-1) ขอรับบริการ
ออกแบบเส๎นทางการเรียนรู๎ภายในชุมชน ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายแกํนักทํองเที่ยว และนักปั่นจักยาน โดย
คณะทางานซึ่ งประกอบด๎ว ย คณาจารย์ นั กศึกษาและศิ ษย์เกํา ได๎รํว มกั นส ารวจพื้นที่กับชุม ชน เพื่อเก็บข๎อมู ล
ประกอบการออกแบบ เป็นต๎นแบบโครงการที่สามารถนาไปพัฒนาเป็นอาชีพในชุมชนของผู๎เข๎ารํวมโครงการตํอไป
และเพื่อเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย คณะฯ
ได๎อนุมัติโครงการพัฒนาระบบให๎บริการนักศึกษาและศิษย์เกํา และกิจกรรมนักศึกษาขึ้น ในการเสริมสร๎างศักยภาพ
ของนักศึกษาในด๎านการสร๎างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติตํอไป (มศ 1.5.6-2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 1.5.1-1
มศ 1.5.1-2
มศ 1.5.1-3
มศ 1.5.1-4
มศ 1.5.1-5

มศ 1.5.1-6
มศ 1.5.1-7

มศ 1.5.1-8
มศ 1.5.1-9
มศ 1.5.1-10

มศ 1.5.2-1

มศ 1.5.2-2
มศ 1.5.2-3
มศ 1.5.2-4
มศ 1.5.2-5

รายการเอกสารหลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (เว็บไซต์ทะเบียน มศก.)
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา (เว็บไซต์คณะฯ)
การให๎คาปรึกษาโดยเจ๎าหน๎าทีผ่ ําน Social Media (เพจคณะฯ, Line Group งานกิจกรรมนักศึกษา)
การขอคาปรึกษาจากอาจารย์ผําน Social Media (เพจภาควิชา, Line Group นักศึกษาชั้นปีตํางๆ)
ภาพขําว โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 ณ ห๎อง
ประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/ปฐมนิเทศนศ-61/
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156774613477042
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง
รายงานสรุปโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา สาหรับนักศึกษาใหมํชนั้
ปีที่ 1 ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 จัดเมือ่ วันที่ 7 ส.ค.61
ภาพขําว โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร
พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/พัฒนาคุณ-จริยธรรม61/
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156787346817042
ประกาศคณะ เรื่องการผํอนผันชาระเงินคําลงทะเบียน
ภาพขําว พิธีมอบทุนและประกาศนียบัตร ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 ณ ห๎อง
ประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/พิธีมอบทุน2561/
ภาพขําว คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธานบริษัทโนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด มอบทุนเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษา แกํนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาหรับปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 ณ ห๎อง
ประชุมสานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews12/
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บํมเพาะและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู๎เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหวํางวันที่ 3 – 6 ก.พ.62 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews3/
การประชาสัมพันธ์ขําว ศึกษาดูงาน โครงการ JENESYS 2018 หัวข๎อ “25th Batch ASEAN+TimorLeste Youth Leader Exchange” ระหวํางวันที่ 19 – 26 มี.ค.62 ณ ประเทศญี่ปุ่น
http://decorate.su.ac.th/news-event/jenesys-2018/
การประชาสัมพันธ์ขําวทาง Facebook
การประชาสัมพันธ์ขําวสารผํานเว็บไซต์ www.decorate.su.ac.th
การประชาสัมพันธ์ขําว โครงการประกวดศิลปนิพนธ์ Degree Shows 2019 เริ่มวันที่ 20 ก.พ.62
59

หมายเลข
มศ 1.5.2-6
มศ 1.5.2-7
มศ 1.5.2-8
มศ 1.5.2-9
มศ 1.5.3-1
มศ 1.5.3-2

มศ 1.5.3-3
มศ 1.5.3-4
มศ 1.5.3-5
มศ 1.5.3-6
มศ 1.5.3-7

มศ 1.5.3-8
มศ 1.5.3-9

มศ 1.5.4-1
มศ 1.5.4-2
มศ 1.5.4-3

รายการเอกสารหลักฐาน
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/2030369393750790/
การประชาสัมพันธ์ขําวการประกวด Win Speexx Travel Award 2018 เริ่มวันที่ 13 มี.ค.62
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews11/
ภาพขําว คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาของคณะฯ ได๎รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561
https://www.facebook.com/saved/?cref=75&list_id=2729298650474063
การประชาสัมพันธ์ นาผลงานศิลปหัตถกรรมของสถาบันการศึกษารํวมจัดแสดงและจาหนํายภายใน
งาน CRAFTS BANGKOK 2019 ระหวํางวันที่ 4 – 7 เม.ย.62 ณ ไบเทค บางนา Hall 101 - 102
http://decorate.su.ac.th/news-event/decnews6/
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง
รายงานสรุปโครงการอบรมภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร สาหรับนักศึกษาภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 จัดเมื่อวันที่ 19, 23, 29 เม.ย.62
การประชาสัมพันธ์ขําว การบรรยายเกี่ยวกับการกํอตั้งบริษัทรับออกแบบ ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ เริ่ม
วันที่ 11 มี.ค.62
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156480990732144
โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทักษะและประสบการณ์ ระดับนานาชาติ
“10th AIDIA International Student Workshop in Cebu” รํวมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการ
ออกแบบภายในแหํงเอเชีย (AIDIA) สนับสนุนโดยสมาคมมัณฑนากรแหํงประเทศไทย (TIDA) ระหวําง
วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค.62 ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
https://www.facebook.com/tida.desingners.association/
เอกสารการฝึกงาน
คูํมือการฝึกงาน
บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช๎วัสดุและเทคนิค Digital Printing บน
กระเบื้อง” เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู๎ ตามพันธกิจเชิงนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อ
วันที่ 9 ก.ค.62
ภาพขําว โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มี.ค.62 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร
พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
decorate.su.ac.th/news-event/decnews15/
ภาพขําว นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition” ระหวํางวันที่ 14 - 19
พ.ค.62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร (BACC)
https://www.facebook.com/1090561811128660/photos/a.1100168306834677/
1100188140166027/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/910056376033426
ภาพขําว นิทรรศการ Jewelry Degree Show 2019 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ณ ศูนย์การค๎า Siam
Discovery
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157510554372042
ภาพขําว นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ของภาควิชาการออกแบบเครือ่ งแตํงกาย “PART 8 The
Infinity” เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 ณ CU Sport Complex
https://www.iameverything.co/contents/part-8_fashion-graduation- showcase?fbclid=
IwAR1jRPTehTYjW4xR3DTVyNg54vknAEWO2IibHFrhgMg6sxNwD0qJtqFzqO4
https://www.facebook.com/watch/?v=328915368029330
รายงานผลความพึงพอใจด๎านการบริการให๎คาปรึกษาทางวิชาการและการใช๎ชีวิตแกํนักศึกษา
รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
รายงานผลการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
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หมายเลข
มศ 1.5.4-4
มศ 1.5.5-1
มศ 1.5.5-2
มศ 1.5.5-3
มศ 1.5.6-1
มศ 1.5.6-2

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลโครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎าง
บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition”)
รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้งที่เกี่ยวข๎อง
รายงานผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจาปี 2561
รายงานผลโครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎าง
บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 48 “303 ATTRA Thesis Exhibition”)
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง
รายงานผลการดาเนินงานฯ ภาควิชา/ หลักสูตร (อ๎างถึง ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์)
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 1/ 2562 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 เรื่อง
โครงการพัฒนาระบบให๎บริการนักศึกษาและศิษย์เกํา และกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให๎นักศึกษา
มีสํวนรํวมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให๎ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ สํ ง เสริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหํงชาติ 6 ประการ ให๎ครบถ๎วน ประกอบด๎วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู๎
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช๎ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(6) ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมให๎ความรู๎และทักษะการประกันคุณภาพแกํนักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งตํอไป
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นาผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ งแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นา
นักศึกษา

2

3
4
5
6
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี








ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์ได๎จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสาร มศ
1.6.1-1) ดังรายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี 2562 (เอกสาร มศ 1.6.1-2) ทั้งนี้ในการจัดทาแผนฯ
และการจัดกิจกรรมตํางๆ นักศึกษาจะมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ดังรายละเอียดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา
(เอกสาร มศ 1.6.3-1)
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ รับผิดชอบด๎านการสํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนา
นั กศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแหํ งชาติ ครบถ๎ว นทั้ง 6 ด๎าน ในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากล นโยบายที่ 3 พัฒนาประสบการณ์
และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด๎วยกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยํางมี
คุณธรรม จริยธรรม และด๎วยความรับผิดชอบทั้งในสํวนตนและสํวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแย๎งทางคํานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสํวนตัวและสังคม ได๎แกํ
1) โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาใหมํ (เอกสาร มศ 1.6.2-1)
2) โครงการไหว๎ครูคณะมัณฑนศิลป์ (เอกสาร มศ 1.6.2-2)
3) โครงการวันเด็กแหํงชาติ (เอกสาร มศ 1.6.2-3)
4) กิจกรรมทาบุญภาควิชาตํางๆ (เอกสาร มศ 1.6.2-4)
(2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข๎าใจ การนึกคิดและการนาเสนอ
ข๎อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข๎อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตํางๆ และสามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองได๎ ได๎แกํ 1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5)
2) โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎าง
บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition” (เอกสาร มศ 1.6.2-6)
3) โครงการรํ ว มแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์ ” ภาควิ ช าออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ ในงาน
Thailand Toy Expo 2019 (เอกสาร มศ 1.6.2-7)
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช๎ความรู๎ ความเข๎าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตํางๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก๎ปัญหา
เมื่อต๎องเผชิญกับสถานการณ์ใหมํๆ ที่ไมํได๎คาดคิดมากํอน ได๎แกํ
1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5)
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2) โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์ สูํการสร๎าง
บุคคลต๎นแบบ (นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition” (เอกสาร มศ 1.6.2-6)
3) โครงการรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ “แปลก ป่า หลาด” (เอกสาร มศ 1.6.2-8)
4) โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์ “กีฬามหากายา” (เอกสาร มศ 1.6.2-9)
5) โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเปิดบ๎านเครื่องแตํงกาย (เอกสาร มศ 1.6.2-10)
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุํม การแสดงถึงภาวะผู๎นา ความรับผิดชอบ ตํอตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู๎ของตนเอง โดยในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นั กศึกษาคณะมัณฑนศิล ป์ นั กศึก ษาต๎อ งรู๎ จั ก การวางแผน การดาเนิ นการตามแผน การรับ ผิ ดชอบประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม การรู๎จักนาผลประเมินมาเป็นข๎อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในครั้ง
ตํอไป รวมถึงการมีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย และรู๎จักการทากิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น โดยการนาเสนอ
แตํ ง ตั้ง หรื อ อาสารํ ว มโครงการ และมี ก ารแบํ งหน๎ าที่ แ ตํ ล ะฝ่ าย เพื่ อ การประสานงานของทุ ก โครงการอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ ได๎แกํ
1) โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5)
2) โครงการรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ “แปลก ป่า หลาด” (เอกสาร มศ 1.6.2-8)
3) โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ทั ก ษะและประสบการณ์ ระดั บ
นานาชาติ “10th AIDIA International Student Workshop in Cebu” (เอกสาร มศ 1.6.2-11)
4) นิ ทรรศการแสดงผลงาน แฟชั่นโชว์ ในรายวิช า (เอกสาร มศ 1.6.2-12 ถึง 14) การออกบู๎ธ
(เอกสาร มศ 1.6.2-15 ถึง 16) กิจกรรมรํวมกับนักศึกษาตํางคณะวิชา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน (เอกสาร มศ 1.6.217 ถึง 18)
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills)
คณะมัณฑนศิลป์ได๎กาหนดรายวิชาที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได๎ แ กํ รายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ กั บ การออกแบบ ในกลุํ ม วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปและรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต๎ น และ
คอมพิวเตอร์กับการออกแบบระดับตํางๆ ในการเรียนการสอนของภาควิชาตํางๆ และในทุกกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษา นักศึกษาจะได๎รับการฝึกความสามารถในการสรุปคําใช๎จํายโครงการและนาเสนองบการเงิน พร๎อมรายงานผล
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการด๎วย อาทิ โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37
“.GIF(T) festival” (เอกสาร มศ 1.6.2-5)
(6) ด้ า นทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู๎ที่บํงบอกถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํวชานิชานาญ เห็นได๎จากการกระทาซึ่งแสดงผลของการปฏิบัติ
ออกมาได๎โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับทักษะที่เกิดวํามีมากน๎อยเพียงใด มีลาดับขั้นคือ การ
รับรู๎ การทาตามแบบหรือคูํมือ การหาความถูกต๎อง การทาอยํางตํอเนื่อง และการทาได๎อยํางเป็นธรรมชาติ สาหรับ
โครงการ/ กิจกรรมของคณะฯ ที่สํงเสริมด๎านทักษะพิสัยได๎แกํ โครงการไหว๎ครูคณะมัณฑนศิลป์ (เอกสาร มศ 1.6.22), โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์ “กีฬามหากายา” (เอกสาร มศ 1.6.2-9), การแสดงแฟชั่นโชว์
ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย (เอกสาร มศ 1.6.2-14), กิจกรรมการสาธิต งานเพ๎นท์บ
นกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศึกษาภาคประยุกตศิลปศึกษา (เอกสาร มศ 1.6.2-16)
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะฯ จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 –
17 มีนาคม 2562 (เอกสาร มศ 1.6.3-1) เพื่อให๎ความรู๎แกํนักศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการดาเนินการจัดทาโครงการกิจกรรมนักศึกษาลักษณะของ PDCA นักศึกษาซึ่งเป็นหัวหน๎าชั้นปี
คณะกรรมการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาได๎แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตํางๆ รํวมกัน และเพื่อ
รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาจะได๎ฝึกฝน
การใช๎ระบบคุณภาพ PDCA ในการจัดทาโครงการ โดยคณะกรรมการประจาคณะกาหนดให๎นักศึกษา นาเสนอ
โครงการที่มีแผนงานชัดเจน เพื่อขออนุมัติฯ พร๎อมผลการนาข๎อเสนอปรับปรุงครั้งที่แล๎วไปใช๎พัฒนาโครงการ จากนั้น
จึงดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว๎ เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต๎องมีการประเมินโครงการ เพื่อนาผลประเมินโครงการไป
ปรับปรุงการดาเนินการในครั้งตํอไป
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบํงชี้และเป้าหมายที่กาหนด
ตามรายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ ครั้ งที่เกี่ยวข๎อง (เอกสาร มศ.1.6.4-1) และรายงานผลการ
จัดกิจกรรม/โครงการ (เอกสาร มศ 1.6.4-2)
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะฯ มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามตัวบํงชี้และ
เป้าหมายที่กาหนด ตามรายงานการประชุมกรรมการประจาคณะมัณฑนศิลป์ ครั้ง เกี่ยวข๎อง (เอกสาร มศ 1.6.4-1)
ทั้งนี้การประเมิน ผลการจัดโครงการ/กิจกรรมของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุก
โครงการมีผลการประเมินเกิน 3.51 คะแนน
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
คณะฯ มีการนาผลการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการ ในทุก ๆ กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยระบุไว๎ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังระบุไว๎ในคูํมือการดาเนินกิจกรรม (เอกสาร มศ 1.6.61) และในกิจกรรมสัมมนากิจกรรมนักศึกษา (เอกสาร มศ 1.6.3-1)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 1.6.1-1
มศ 1.6.1-2
มศ 1.6.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
แผนการจัดสรรงบประมาณให๎โครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี 2562
ภาพขําว โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร
พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/พัฒนาคุณ-จริยธรรม61/
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156787346817042
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

มศ 1.6.2-2

ภาพขําว โครงการไหว๎ครูคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/ไหว๎ครู61/
โครงการวันเด็กแหํงชาติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 ณ สวนสัตว์พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
http://decorate.su.ac.th/news-event/วันเด็กเเหํงชาติ2562/
http://decorate.su.ac.th/news-event/บรรยากาศวันเด็ก2562/
กิจกรรมทาบุญภาควิชาตํางๆ (ปรากฏในแผนปฏิบตั ิราชการของภาควิชาตํางๆ)
ภาพขําว โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF (T) festival” ระหวํางวันที่ 15 17 ก.พ.62 ณ บริเวณรอบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/GiftFestivalSU
ภาพขําว นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition” ระหวํางวันที่ 14 - 19
พ.ค.62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร (BACC)
https://www.facebook.com/1090561811128660/photos/a.1100168306834677/
1100188140166027/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/910056376033426
ภาพขําว โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ครั้งที่ 3 ” ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ระหวํางวันที่ 2 - 5 พ.ค.62 ในงาน Thailand Toy Expo 2019 ณ ศูนย์การค๎า Central World โซน
Square BJ 56
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/900415633664167
โครงการรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ “แปลก ป่า หลาด” ระหวํางวันที่ 10-12 ต.ค.61 ณ ลานหน๎า
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/mjitmaleerat/posts/2031689370186880
ภาพขําว โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์คณะมัณฑนศิลป์ “กีฬามหากายา” เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 ณ
ลานหน๎าอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/มหากายา3/
ภาพขําว โครงการเปิดบ๎านสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย Open House Fashion Design 2019
เมื่อวันที่ 14-18 ม.ค.62 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/openhouse-fashiondesign2019/
โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทักษะและประสบการณ์ ระดับนานาชาติ
“10th AIDIA International Student Workshop in Cebu” รํวมกับสมาคมสถาบันการศึกษาการ
ออกแบบภายในแหํงเอเชีย (AIDIA) สนับสนุนโดยสมาคมมัณฑนากรแหํงประเทศไทย (TIDA) ระหวําง
วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค.62 ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
https://www.facebook.com/tida.desingners.association/
นิทรรศการ แสดงผลงานตํอสาธารณชนในรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร๎างสรรค์ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62
ณ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156583007757144
นิทรรศการของภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ต.ค.61
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156129604092144
การแสดงแฟชั่นโชว์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61
และนิทรรศการผลงานนักศึกษาฯ ระหวํางวันที่ 6-14 ธ.ค.61 ณ ลานหน๎าอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/1473331669454568/
https://www.facebook.com/watch/?v=2442447749119240

มศ 1.6.2-3
มศ 1.6.2-4
มศ 1.6.2-5
มศ 1.6.2-6

มศ 1.6.2-7

มศ 1.6.2-8
มศ 1.6.2-9
มศ 1.6.2-10
มศ 1.6.2-11

มศ 1.6.2-12
มศ 1.6.2-13
มศ 1.6.2-14
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หมายเลข

รายการเอกสารหลักฐาน

มศ 1.6.2-15

นิทรรศการผลงานนักศึกษาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รํวมกับ Swarovski Gemstone Thailand ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 62 อิมแพค
เมืองทองธานี ระหวํางวันที่ 7-11 ก.ย.61
https://www.facebook.com/groups/535776236458291/permalink/1846308072071761/
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10212183444280651
กิจกรรมการสาธิต งานเพ๎นท์บนกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศึกษาภาคประยุกตศิลปศึกษา
ในเทศกาลงานศิลป์ กิน เลํน เพลิน ระหวํางวันที่ 5-9 มิ.ย.62 ณ ศูนย์การค๎าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157554318387042
https://www.facebook.com/prayuktsilpasuksa/posts/3252936734732540
การแสดงงาน Final Project เรื่อง “18 มงกุฎ กลืน/กิน/ก(ล)าย” ในรายวิชา 360 102 Design 2 ซึ่ง
เป็นความรํวมมือระหวํางนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 ณ โรงละครทรงพล
พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/watch/?v=854149684925871
กิจกรรมนาเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62 ณ ห๎องเรียน วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษดิ์ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก Animation Department, School of Film
and New Media, Tokyo University of the Art กับภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (เม.ย.- มิ.ย.62)
https://www.facebook.com/chanis.cha.9/posts/10219501247420716
โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16-17 มี.ค.62 ณ แกํงศิลป์ รี
สอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
http://decorate.su.ac.th/news-event/สัมมนากิจกรรมนศ2561/
รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้งที่เกี่ยวข๎อง
รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจาปีการศึกษา 2561
คูํมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา

มศ 1.6.2-16

มศ 1.6.2-17

มศ 1.6.2-18

มศ 1.6.3-1
มศ 1.6.4-1
มศ 1.6.4-2
มศ 1.6.6-1

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 : การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
1.1
ระดับ 3.25
ระดับ 3.75
1.2
ร๎อยละ 25.82
ร๎อยละ 24.18
1.3
ร๎อยละ 47.25
ร๎อยละ 46.15
1.4
ไมํเกินร๎อยละ 20
น๎อยกวําร๎อยละ 40.01
1.5
6 ข๎อ
6 ข๎อ
1.6
6 ข๎อ
6 ข๎อ
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 6 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการประเมิน (คะแนน)
3.75
1.51
2.88
5.00
5
5
23.14/ 6 = 3.86 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดี

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่น
1. คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร, ทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร๎างสรรค์คณะฯ ให๎
คณาจารย์ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก ทั้งในหลักสูตรภายนอกและของคณะฯ
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2. คณะฯ มีการจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัยและสร๎างสรรค์ฯ ให๎คณาจารย์มีการทาวิจัย/ สร๎างสรรค์
ตีพิมพ์เผยแพรํ นาเสนอผลงาน หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และทุนจากโครงการจัดการความรู๎ศิลปะ
การออกแบบเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎สูํวงวิชาการ : การผลิตหนังสือ ตารา เพื่อสนับสนุนให๎เกิดการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ที่สํงเสริมการขอกาหนดตาแหนํงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. คณะฯ สนับสนุนให๎นักศึกษาได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ในการสํงเสริม
คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 6 ประการอยํางครบถ๎วน เพื่อให๎นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงค์
4. คณะฯ มีการจัดสรรเงินรางวัล เพื่อสํงเสริมและพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา ในด๎านการประกวด
ผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษาและศิษย์เกําของคณะฯ
จุดที่ควรพัฒนา
มหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวํางฐานข๎อมูลที่มีอยูํ ให๎สามารถรองรับภารกิจด๎านตํางๆ ที่
อาจใช๎ข๎อมูลกลุํมเดียวกัน เพื่อจะได๎ข๎อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันพร๎อมใช๎งานได๎สะดวกมากขึ้น ในการบริหารจัดการหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในประเด็นตํอไปนี้
- ห๎องปฏิบัติ การหรือห๎องปฏิบั ติ ง านสร๎า งสรรค์ หรือหนํ วยวิ จั ย หรือศูน ย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให๎คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
- ห๎องสมุดหรือแหลํงค๎นคว๎าข๎อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต
งานสร๎างสรรค์ เชํน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห๎องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เชํน การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร๎างสรรค์ การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและกาลังใจตลอดจนยก
ยํองอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดีเดํน
มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่
นาไปใช๎ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ









เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์
ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ (ชื่อเดิม :
สถาบันวิจัยและพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎จัดทาระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ (www.ris.su.ac.th)
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ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข๎อมูลผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยให๎เป็นระบบ และ
สามารถสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ นาเสนอภาพรวมเพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะและภาควิชา
ในสํวนของคณะมัณฑนศิลป์ ได๎ดาเนินการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีการกรอกข๎อมูลในระบบ
ดังกลําว (ระยะเวลาของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562/ การเผยแพรํในปีปฏิทิน พ.ศ.2561) ตามประเด็น
ได๎แกํ
-

โครงการวิจัย/สร๎างสรรค์ (23 รายการ)
การเผยแพรํในการประชุมวิชาการ (4 รายการ)
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (4 รายการ)
การแสดงผลงานสร๎างสรรค์ในรูปแบบของนิทรรศการ / การแสดง (ผลงานศิลปะ การออกแบบ
ดนตรี ภาพยนตร์) (177 รายการ)
- ตารา/หนังสือ/งานแปล และ ผลงานวิชาการอื่นๆ (11 รายการ)
- การจดทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) (10 รายการ)
สาหรับการใช๎งานในปีแรก (เอกสาร มศ 2.1.1-1) ระบบสามารถแสดงข๎อมูลโครงการวิจัย/ ผลงาน
สร๎างสรรค์ ทีเ่ ป็นปัจจุบัน และจาแนกข๎อมูลภายในคณะฯ ตามภาควิชาและระยะเวลาที่ใช๎นับผลงานนั้นๆ ได๎อยําง
ถูกต๎องรวดเร็ว โดยมหาวิทยาลัยมีการเชิญผู๎แทนคณะวิชาประชุมเพื่อทาความเข๎าใจการใช๎งานระบบ (เอกสาร มศ
2.1.1-2) ซึง่ ระหวํางดาเนินการพัฒนาให๎ระบบสามารถจัดทารายงานการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข๎อมูลได๎นั้น
จาเป็นต๎องมีการปิดระบบในบางชํวง (เอกสาร มศ 2.1.1-3 ถึง 4) เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ของคณะวิชายังคงสามารถนาเข๎า
ข๎อมูลลงสูํระบบได๎เป็นระยะๆ ควบคูํกับเจ๎าหน๎าที่สํวนกลาง ที่ทาการตรวจสอบโครงการที่ถึงกาหนดเสร็จสิ้น การ
จัดลาดับในการจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบความซ้าซ๎อนของข๎อมูล ฯลฯ
2. สนับสนุนพันธกิจด๎านการวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
ตามทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากร กาหนดวิสัยทัศน์ไว๎วํา “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแหํงการสร๎างสรรค์”
(เอกสาร มศ 2.1.2-1) คณะฯ จึงดาเนินการจัดสรรด๎านทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการทาวิจัย/ สร๎างสรรค์ ดังนี้
ห๎องแสดงนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร” (Silpakorn Design Museum) เป็นสถานที่
หลั ก ในการจั ดแสดงผลงานของคณาจารย์ แ ละนั กศึ กษา และจั ด กิจ กรรมที่ สํ งเสริม บรรยากาศการทาวิจัย หรื อ
สร๎างสรรค์ผลงาน เชํน ตรวจงานในรายวิชาตํางๆ งานศิลปนิพนธ์ (เอกสาร มศ 2.1.2-2)
ห๎องสาหรับคณะทางานวิจัย/ สร๎างสรรค์ “ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ” เป็นสถานที่ในการประชุมหารือ
ให๎คาปรึกษาทางด๎านการวิจัย/ สร๎างสรรค์แกํคณาจารย์ (เอกสาร มศ 2.1.2-3)
ห๎องสมุดคณะฯ “ศูนย์เรียนรู๎ด๎วยตนเอง” เป็นแหลํงค๎นคว๎าทางวิชาการด๎านศิลปะและการออกแบบ ของ
คณาจารย์และนั กศึกษา ทั้งในรู ป ของเอกสารและระบบสารสนเทศ ตลอดจนบริการด๎าน Internet และ WI-FI
ภายในอาคารศิลป์ พีระศรี 3 (เอกสาร มศ 2.1.2-4) และมีการจัดทากิจกรรม/ ดาเนินโครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ
ทัศน์ สิ่ งแวดล๎อม และความปลอดภัย ของสํ วนกลางและภาควิชา/ หลักสูตรตํางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสาร มศ 2.1.2-5) อีกด๎วย
สาหรับกิจกรรมวิชาการที่สํงเสริมงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2561 ประเภท
ตํางๆ มีดังนี้
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- การจั ดประชุมวิช าการ ได๎แกํ โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Animation Department,
School of Film and New Media, Tokyo University of the Art กับภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ (เอกสาร มศ 2.1.2-11)
- การแสดงงานสร๎างสรรค์ ได๎แกํ การจัดโครงการ นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิล ป์
ประจ าปี 2561 : สํ ง เสริ ม ชุ ม ชนต๎ น แบบ สื บ สานมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรม สูํ เ ศรษฐกิ จ
สร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 (เอกสาร มศ 2.1.2-6), นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี
2562 (เอกสาร มศ 2.1.2-7), นิทรรศการแสดงเดี่ยวศิลปะสิ่งทอรํวมสมัย “ศิลปกรรมเส๎ นใย”
(เอกสาร มศ 2.1.2-13), นิทรรศการประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาชุด "ลีลา" (เอกสาร มศ 2.1.214) การเข๎ารํวมแสดงผลงานใน นิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition
(เอกสาร มศ 2.1.2-8), โครงการประกวด Nika Design Section 2018 ครั้งที่ 4 (เอกสาร มศ
2.1.2-10), โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์ ” ครั้งที่ 3 (เอกสาร มศ 2.1.2-12),
นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา "Take the Old, Creative a New II" (เอกสาร มศ 2.1.2-15)
- การจัดให๎มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) ได๎แกํ โครงการ
บูรณาการการศึกษารํวมกับ Faculty of Art & Design, Tokoha University, Japan (เอกสาร มศ
2.1.2-9), โครงการประชุมวิช าการนานาชาติทางศิล ปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3
ประจาปี พ.ศ.2562 (เอกสาร มศ 2.1.2-16), การบรรยายเรื่อง “จากหัตถศิลป์สูํมโนคติ ” โดย
อริญชย์ รุํงแจ๎ง (เอกสาร มศ 2.1.2-17), การบรรยายประกอบผลงานเครื่องประดับรํวมสมัย โดย
KLARA BRYNGE, MÄRTA MATTSSON จากประเทศสวีเดน และ WALKA Studio จาก
สาธารณรัฐชิลี (เอกสาร มศ 2.1.2-18), การบรรยายพิเศษในหัวข๎อ "การออกแบบสไตล์อิตาลีในยุค
ปัจจุบัน: กระบวนการสร๎างสรรค์ของนักออกแบบในปัจจุบัน" และ "บทบาทของนักออกแบบใน
ปัจจุบัน" โดย Mr. Giulio Cappellini และ Mr. Francesco Sorrentino (เอกสาร มศ 2.1.2-19),
การบรรยายในงานสัมมนาวิชาการในหัวข๎อ “Glass Seminar 2019” โดยศิลปินผู๎เชี่ยวชาญเรื่อง
แก๎วจากไทยและเกาหลี (เอกสาร มศ 2.1.2-20)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
คณะมัณฑนศิลป์ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการผลิตผลงานสร๎างสรรค์ ทั้ง
ด๎านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การพัฒนาเชิงทดลอง พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (ด๎านบุคลากร/ ระบบวิจัย)
ตอบสนองภาคการผลิต/ อุตสาหกรรม และถํายทอดเทคโนโลยีสูํชุมชน (เอกสาร มศ 2.1.1-1 และ มศ 2.1.3-1 ถึง 3)
โดยมีคณะกรรมการวิจัยประจาคณะฯ เป็นคณะทางาน และประสานงานให๎คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา
การบริหารกองทุนวิจัยและสร๎างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะฯ อยูํระหวํางพิจารณา
1 โครงการ ได๎รับจัดสรรทุนจากงบประมาณเงินรายได๎ 1 โครงการ (เอกสาร มศ 2.1.3-4), เสนอรํางรายงานฉบับ
สมบูรณ์ 3 โครงการ (มศ 2.1.3-5 ถึง 6) ขอรับการสนับสนุนในการเผยแพรํและผลิตผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น
อีกรวม 5 โครงการ (เอกสาร มศ 2.1.3-7 ถึง 10)
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรํหรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/
งานสร๎างสรรค์ (เอกสาร มศ 2.1.4-1) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะฯ มีการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ ในการ
นาเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ เป็นคําใช๎จํายในการเดินทาง คําลงทะเบียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ใน
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การประชุมวิชาการหรือนิทรรศการที่มี Peer Review และจัดโดยองค์กรหรือสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ศิลปะและการออกแบบทั้งในประเทศและตํางประเทศรวม 3 ทุน (เอกสาร มศ 2.1.4-3 ถึง 5) และมีการจาหนําย
เผยแพรํหนังสือ ตาราจากผลการสนับสนุนของคณะฯ รวม 6 เรื่อง (เอกสาร มศ 2.1.4-2)
นอกจากนี้ คณะฯ สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรให๎ เข๎ารํวมประชุม/ อบรมสัมมนา/ การบรรยายและเชิง
ปฏิบัติการทางวิชาการอื่นๆ ทั้งภายในและตํางประเทศ เพื่อเป็นการสํงเสริมพันธกิจด๎านการวิจัย/ สร๎างสรรค์ของ
คณะฯ ให๎เข๎มแข็งอีกทางหนึ่ง (เอกสาร มศ 2.1.4-6 ถึง 7)
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร๎างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกยํองอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ดีเดํน
ในปีการศึกษา 2561 นี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาซึ่งได๎รับรางวัลจากผลงานวิจัย/ งานสร๎างสรรค์
ดีเดํนจานวน 4 ทําน โดยมีการแสดงความยินดีผํานทาง Social Media คือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง และ
อาจารย์พัฒนา เจริญสุข จากภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน, รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรรังษี จากภาควิชา
ออกแบบนิเศศิลป์ และอาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี จากภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ (เอกสาร มศ 2.1.5-1 ถึง 5)
6. มีระบบและกลไกเพื่อชํวยในการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะกรรมการวิจัย คณะมัณฑนศิลป์ ทาหน๎าที่ประสานงานกับคณาจารย์ และศูนย์บํมเพาะธุรกิจ สานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสาร มศ 2.1.6-1) ในด๎านข๎อมูลการคุ๎มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร๎างสรรค์ที่นาไปใช๎ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนดไว๎ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ในปีการศึกษา 2561 นี้คณะฯ ได๎ใช๎งานระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและ
สร๎างสรรค์ (www.ris.su.ac.th) ของมหาวิทยาลัย ในการรวบรวมข๎อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์) (เอกสาร มศ 2.1.6-2) โดยคณาจารย์ของคณะฯ มีการจดสิทธิบัตรในปี พ.ศ.2561
รวมทั้งสิ้น 10 รายการ และเข๎ารํวมโครงการให๎ความรู๎ด๎านทรัพย์สินทางปัญญา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอีกด๎วย (เอกสาร
มศ 2.1.6-3)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 2.1.1-1
มศ 2.1.1-2
มศ 2.1.1-3
มศ 2.1.1-4
มศ 2.1.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกฝ่ายข๎อมูลวิจยั และพัฒนา เรื่อง โปรดตรวจสอบและกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3) ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) เพื่อ
รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 2 ต.ค.61
บันทึกสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อทาความเข๎าใจการใช๎งานระบบฐานข๎อมูล
งานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) ลงวันที่ 6 พ.ย.61
บันทึกสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง แจ๎งปิดระบบและการกรอกข๎อมูล
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูล งานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th)
ประจาปีการศึกษา 2561
บันทึกสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง การกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูล งานวิจั ยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) รอบ 12 เดือ น
ประจาปีการศึกษา 2561
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.su.ac.th/th/about-mission-vision.php
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หมายเลข
มศ 2.1.2-2
มศ 2.1.2-3
มศ 2.1.2-4
มศ 2.1.2-5

มศ 2.1.2-6

มศ 2.1.2-7
มศ 2.1.2-8
มศ 2.1.2-9

มศ 2.1.2-10

มศ 2.1.2-11

มศ 2.1.2-12

มศ 2.1.2-13

รายการเอกสารหลักฐาน
พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (Silpakorn Design Museum)
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
ศูนย์การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มี
มาตรฐานสากล นโยบายที่ 3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ประเด็นที่ 1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัยของวิทยาเขต (กิจกรรม/
โครงการของสํวนกลางและภาควิชา/ หลักสูตรตํางๆ)
ภาพขําว นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบ
สานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 15 -30 ก.ย.61 ณ
หอศิลป์รํวมสมัยราชดาเนิน
http://decorate.su.ac.th/news-event/นิทรรศ-อ-2561/?fbclid=IwAR2BwfSq5wEkMImje
O1EPoUyQWJC2IdIbTOj4MJog2YZslCw-M4qeGxTOTI
https://www.facebook.com/thanatornj/posts/2277605588926091
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156901461207042
สูจิบัตรนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2562 ระหวํางวันที่ 1-3 พ.ค.62 ณ
Choyung Gallery, Kookmin University, South Korea
สูจิบัตรนิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition ระหวํางวันที่ 19 – 24 พ.ย.61 ณ
Hue University Vietnam
ภาพขําว โครงการบูรณาการการศึกษารํวมกับ Faculty of Art & Design, Tokoha University,
Japan มีวัตถุประสงค์ด๎านบูรณาการการเรียนการสอน ผํานการแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา ได๎สํง
รศ.ดร.จิรายุ พงษ์วรุตม์ มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข๎อ “ศิลปะและการออกแบบเชิงวัฒนธรรม”ใน
รายวิชา 362 203 Thai Art for Visual Communication Design I เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 ทาให๎
ผู๎เรียนได๎รับความรู๎และประสบการณ์ในการออกแบบเชิงวัฒนธรรม สามารถนาหลักการ แนวคิดและ
เทคนิคในการสร๎างสรรค์มาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/738438696528529
ภาพขําว โครงการประกวด Nika Design Section 2018 ครั้งที่ 4 รํวมกับ Faculty of Art & Design,
Tokoha University, Japan เพื่อเผยแพรํผลงานที่โดดเดํนของคณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชา
362 209 Art Thesis, 362 228 Book Illustration, 362 227 Children’s Book Illustration, 362
245 Concept Art for Game & Animation, 362 110 Illustration, 362 235 Character Design,
362 236 2D-Animation, 362 245 Concept Art for Game & Animation โดยผลงานของผู๎ได๎รับ
รางวัล จะจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ณ Natioal Art Center Japan, Tokyo ระหวํางวันที่
5-17 ก.ย.62 และจัดแสดงตํอเนื่องทั่วประเทศญี่ปุ่น
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/745813369124395
ภาพขําว กิจกรรมนาเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชา 360 108 Survey of Thai
Art, 362 208 Professional Special Project, 362 223 Editorial Photography เมื่อวันที่ 23
เม.ย.62 ณ ห๎องเรียน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ในโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก Animation
Department, School of Film and New Media, Tokyo University of the Art กับภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (เม.ย.- มิ.ย.62)
https://www.facebook.com/chanis.cha.9/posts/10219501247420716
ภาพขําว โครงการแสดงผลงาน “ออกแบบคาแรคเตอร์” ครั้งที่ 3 ในรายวิชา 362 230 Character
Design, 362 244 Comics, 362 245 Concept Arts ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ระหวํางวันที่ 2 5 พ.ค.62 ในงาน Thailand Toy Expo 2019 ณ ศูนย์การค๎า Central World โซน Square BJ 56
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/900415633664167
ภาพขําว นิทรรศการแสดงเดี่ยวศิลปะสิ่งทอรํวมสมัย “ศิลปกรรมเส๎นใย” โดย รศ.ประภากร สุคนธมณี
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หมายเลข

มศ 2.1.2-14
มศ 2.1.2-15
มศ 2.1.2-16

มศ 2.1.2-17

มศ 2.1.2-18

มศ 2.1.2-19

มศ 2.1.2-20

มศ 2.1.3-1
มศ 2.1.3-2
มศ 2.1.3-3
มศ 2.1.3-4
มศ 2.1.3-5

รายการเอกสารหลักฐาน
ระหวํางวันที่ 18 - 31 ก.ค.62 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/thatree.muangkaew/posts/10157134343911590
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157657144672042
ภาพขําว นิทรรศการประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาชุด "ลีลา" โดย ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ เมื่อวันที่
9 ต.ค.61 ณ หอศิลป์รํวมสมัยอาร์เดล
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/1841863785934686/
ภาพขําว นิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผา "Take the Old, Creative a New II" โดย ผศ.ศุภกา ปาล
เปรม ระหวํางวันที่ 27 - 31 ม.ค.62 ณ Charm - Learn Studio
https://www.facebook.com/gogurn.su/posts/2497701356924597
ภาพขําว โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจาปี
พ.ศ.2562 (ARCADE 2019) ระหวํางวันที่ 7-14 มิ.ย.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703305102144
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703762442144
ภาพขําว การบรรยายเรื่อง “จากหัตถศิลป์สูํมโนคติ” โดย อริญชย์ รุํงแจ๎ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห๎อง
ประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/supavee.sirinkraporn/posts/10155904831548062
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10212852408284333
ภาพขําว การบรรยายประกอบผลงานเครื่องประดับรํวมสมัย โดยศิลปินและนักออกแบบ ได๎แกํ
KLARA BRYNGE, MÄRTA MATTSSON จากประเทศสวีเดน และ WALKA Studio จากสาธารณรัฐ
ชิลี เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์
พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/supavee.sirinkraporn/posts/10155943686788062
ภาพขําว การบรรยายพิเศษในหัวข๎อ "การออกแบบสไตล์อิตาลีในยุคปัจจุบัน: กระบวนการสร๎างสรรค์
ของนักออกแบบในปัจจุบัน" และ "บทบาทของนักออกแบบในปัจจุบัน" โดย Mr. Giulio Cappellini
และ Mr. Francesco Sorrentino เมื่อวันที่ 28 ม.ค.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคาร
ศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157179393062042
ภาพขําว งานสัมมนาวิชาการในหัวข๎อ “Glass Seminar 2019” โดยศิลปินผู๎เชี่ยวชาญเรื่องแก๎วจาก
ไทยและเกาหลี เมื่อวันที่ 4 มี.ค.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/events/233345897620780/permalink/243161966639173/
ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนจากเงินกองทุนวิจัย
และสร๎างสรรค์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 2 มี.ค.61
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องอัตราคําใช๎จําย และวิธีการเบิกจํายเงินจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย นวัตกรรม และการสร๎างสรรค์ ของคณะมัณฑนศิลป์ ณ วันที่ 21 พ.ย.61
เอกสารการประชุม คณะกรรมการวิจัย คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62, ครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 และครั้งที่ 3/ 2562 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง การ
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร๎างสรรค์ฯ (อ.ดร.วินิตาฯ)
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 7/ 2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เรื่อง การสํง
รํางรายงานโครงการวิจัย (ผศ.อินทิราฯ)
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หมายเลข
มศ 2.1.3-6
มศ 2.1.3-7
มศ 2.1.3-8
มศ 2.1.3-9
มศ 2.1.3-10
มศ 2.1.4-1
มศ 2.1.4-2
มศ 2.1.4-3
มศ 2.1.4-4
มศ 2.1.4-5
มศ 2.1.4-6

มศ 2.1.4-7
มศ 2.1.5-1
มศ 2.1.5-2
มศ 2.1.5-3
มศ 2.1.5-4
มศ 2.1.5-5
มศ 2.1.6-1

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง การสํง
รํางรายงานโครงการวิจัย (รศ.ดร.สุภาวีฯ)
บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการผลิตผลงานวิชาการลักษณะอื่น ประเภทหนังสือ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
เรื่อง การออกแบบเครื่องประดับไทยพอเพียง : กรณีศึกษาการพัฒนาเครื่องประดับจากเส๎นใยกล๎วย
จัดทาโดย รศ.ดร.สุภาวีฯ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61
บันทึกเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการจัดเรียบเรียงหนังสือ 70 ปี เครือ่ งเคลือบดินเผาไทย ในสมัย
รัชกาลที่ 9 จัดทาโดย รศ.ประดิพทั ธุ์ฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61
บันทึกเสนอขอทุนสนับสนุนการเขียนตาราเรื่อง ศิลปะไทยปริทัศน์ จัดทาโดย ผศ.เทิดศักดิ์ฯ เมื่อวันที่
5 ต.ค.61
บันทึกเสนอขอทุนสนับสนุนการจัดทา เรียบเรียง พิมพ์เอกสาร และสร๎างสรรค์ผลงาน เพื่อใช๎
ประกอบการขอตาแหนํงทางวิชาการของ ผศ.กรธนาฯ, อ.ธาตรี เมือ่ วันที่ 22 ต.ค.61
ประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง เกณฑ์การผลิตตารา หนังสือ และการให๎คําตอบแทน พ.ศ.2555 (แก๎ไข
เพิม่ เติม 2556)
เอกสารโครงการจัดการความรู๎ศิลปะการออกแบบเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎สูํวงวิชาการ : การผลิต
หนังสือ ตารา อนุมัติเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60
บันทึกขอรับจัดสรรทุนนาเสนอผลงานสร๎างสรรค์ ในนิทรรศการ Prototypes & Experiment ครั้งที่
11 ณ Aram Gallery กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย อ.นัชชา สวัสดิชัย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62
บันทึกเสนอขอรับจัดสรรทุนเข๎ารํวมโครงการ 2019 Chaina ZIBO InternationaI Macsabal Silk
Road Wood Firing Symposium ณ 1954 Ceramic Culture and Creative Park, Zichuan,
Shandong สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย อ.ธาตรี เมืองแก๎ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62
บันทึกขอรับจัดสรรทุนนาเสนอผลงานสร๎างสรรค์ “เครื่องเคลือบดินเผาหัตถศิลป์ : ความบันดาลใจจาก
โทนสีของไทย” ในงาน The 1st Chiang Mai Internation Art and Culture Symposium 2019
(CMIS) Workshop ณ จังหวัดเชียงใหมํ โดย ผศ.ศุภกา ปาลเปรม เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62
ภาพขําว ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ รับเชิญรํวมงาน 6th International Art and Design
Workshop 2019 'Thai Contemporary Art' ระหวํางวันที่ 1 - 4 มี.ค.62 ณ หอศิลป์แนวตั้ง คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156459931962144
ภาพขําว ผศ.ชานนท์ ไกรรส รับเชิญเป็นศิลปินในงาน Thailand Glass Art Festival 2018 ระหวําง
วันที่ 22 พ.ย.- 6 ธ.ค.61 ณ บริษัท บางกอกกลาส จากัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี
http://www.bgcglassstudio.com/official/?r=Exhibition/ThailandAGS2018
ภาพขําว โครงการวิจยั เดํนในสาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2550 - 2559
https://www.facebook.com/pkanucha/posts/2016946615016835
ภาพขําว รศ.อาวิน อินทรังษี รับรางวัล Demark Award 2018 จากงานออกแบบฟอนต์ Chanya
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156918318887042
ภาพขําว รศ.อาวิน อินทรังษี รับมอบเกียรติบตั ร จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.facebook.com/arwinemon/posts/10156037638877507
ภาพขําว อ.พัฒนา เจริญสุข รับมอบรางวัลบุคลากรดีเดํน จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.facebook.com/arwinemon/posts/10156037638877507
ภาพขําว อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี รับมอบรางวัล : หนังสือดีเดํน การออกแบบจัดทารูปเลํมหรือ
ศิลปกรรมหนังสือ พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ จากคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157365972802042
กลุํมงานศูนย์บํมเพาะธุรกิจ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.suas.su.ac.th/index.html
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หมายเลข
มศ 2.1.6-2
มศ 2.1.6-3

รายการเอกสารหลักฐาน
ข๎อมูลการจดสิทธิบัตรของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ (จากฐานข๎อมูล RIS)
โครงการอบรมการสร๎างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 ณ ห๎องประชุมสานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข๎า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินตํอจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหวําง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะที่กลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุํมสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให๎เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปตํอคน
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตํอจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได๎ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ได๎ในระดับคณะวิชา = คําเฉลี่ยของคะแนนที่ได๎ของทุกกลุํมสาขาวิชาในคณะวิชา
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให๎นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมํนับรวมผู๎ลาศึกษา
ตํอ
2. ให๎นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไมํใชํ
จานวนเงินที่เบิกจํายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบํงสัดสํวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหลํงทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงรํวมกันของสถาบันที่รํวมโครงการ ให๎แบํงสัดสํวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมํมีหลักฐาน ให๎แบํง
เงินตามสัดสํวนผู๎รํวมวิจัยของแตํละคณะ
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4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิ จัยสถาบันที่ได๎ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แตํไมํสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมํใชํนักวิจัย
เป็นผู๎ดาเนินการ
ตารางที่ 2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
รายการ
60
61
62
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท) 1,072,431.82 1,489,000.00 1,928,537.50
1. งบประมาณแผํนดิน สถาบันวิจยั และพัฒนา
432,333.33 1,125,000.00 1,678,537.50
2. เงินรายได๎ คณะฯ
598,166.67
205,000.00
250,000.00
3. เงินรายได๎ สถาบันวิจัยและพัฒนา
* 41,931.82
-.00
-.00
4. เงินรายได๎ โครงการพิเศษ
-.00
159,000.00
-.00
เงิ นสนับ สนุ นงานวิ จัย และงานสร๎า งสรรค์จ ากภายนอกสถาบั น 11,025,159.09 9,212,212.00 9,022,400.00
(บาท)
1 = แหลํงทุนในประเทศ
11,025,159.09 9,212,212.00 9,022,400.00
2 = แหลํงทุนตํางประเทศ
-.00
-.00
-.00
3 = หนํวยงานรัฐ (ระดับกรม หรือองค์การมหาชน ขึ้นไป)
11,000,000.00 4,320,000.00
614,000.00
4 = หนํวยงานท๎องถิ่น (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ/ จังหวัด)
-.00
499,712.00 3,608,400.00
5 = หนํวยงานภาคเอกชน
-.00
-.00
-.00
6 = แหลํงอื่นๆ (ไปรษณีย์ไทย, อพท., สกอ.)
* 25,159.09 4,392,500.00 4,800,000.00
รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด
12,097,590.91 10,701,212.00 10,950,937.50
จานวนอาจารย์ประจาที่ได๎รับทุนวิจัย / สร๎างสรรค์จาก
42
59
17
- เฉพาะภายในสถาบัน
25
5
6
- เฉพาะภายนอกสถาบัน
6
7
9
- ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
11
47
2
จานวนอาจารย์ประจา (ไมํนับลาศึกษาตํอ)
89.5
89
90
จานวนนักวิจัย (ไมํนับลาศึกษาตํอ)
รวมจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
89.5
89
90
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ตํออาจารย์ประจาและ
135,168.61
120,238.34
121,677.08
นักวิจัย
* จานวนเงินจากโครงการวิจัยที่ได๎รับทุนสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอก 2 โครงการ

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: 120,238.34 บาทตํอคน
: 121,677.08 บาทตํอคน
: 100,000.00 บาทตํอคน
: 100,000.00 บาทตํอคน

เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5.00 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได๎รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ รวม 23 โครงการ
เป็นทุนจากภายใน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,928,537.50 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 6 คน เป็นทุนจากภายนอก 14
โครงการ เป็นเงิน 9,022,400 บาท ซึ่งมีอาจารย์รับทุน 9 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,950,937.50 บาท
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คณะฯ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตํอ) จานวน 91 คน มีอาจารย์ลาศึกษาตํอ 1
คน และไมํมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นนักวิจัย (เอกสาร มศ 2.2-1)
ทั้งนี้ การรายงานข๎อมูลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ สาหรับปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได๎กาหนด ให๎
แสดงจานวนโครงการและงบประมาณตามสัดสํวนของระยะเวลาที่โครงการได๎รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 2.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน
ใช๎หลักฐาน 2.1.1-1 ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.ris.su.ac.th

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงคําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหวําง 0 – 5 เกณฑ์แบํงกลุํมตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว๎เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร๎อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรคานวณ
1. คานวณร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
คะแนนที่ได๎ =

ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

x 100

2. แปลงคําร๎อยละที่คานวณได๎ในข๎อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
คะแนนที่ได๎ =

ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให๎เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมํอยูํในฐานข๎อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

0.40
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ

0.60

-

0.80

-

1.00

-

-

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
TCI กลุํมที่ 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํอยูํ
ในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การ
พิจ ารณาวารสารทางวิ ชาการส าหรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทางวิ ชาการ พ.ศ. 2556 แตํส ถาบั น
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วั น นั บ แตํ วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ ง ไมํ อ ยูํ ใ น Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 1
บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับ สมบู รณ์ที่ ตีพิม พ์ในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข๎ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวําด๎วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพรํผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
ผลงานได๎รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช๎สังคมที่ผํานการประเมินผํานเกณฑ์การขอตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎ดาเนินการ
ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการประเมินผํานเกณฑ์การขอตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหนํงทางวิชาการ
แตํไมํได๎นามาขอรับการประเมินตาแหนํงทางวิชาการ

การสํงบทความเพื่อพิจ ารณาคัดเลือกให๎นาเสนอในการประชุมวิชาการต๎องสํงเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได๎รับการตอบรับและตีพิมพ์แล๎ว การตีพิมพ์ต๎องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยูํในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได๎
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสูํสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวํางประเทศ
งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ

ผลงานสร๎างสรรค์ทุกชิ้นต๎องผํานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมํน๎อยกวํา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรํวมพิจารณาด๎วย
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่ตีพิมพ์เผยแพรํ
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํ ใ นประกาศของ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น เพื่ อ
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป และแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไมํ
อยูํในประกาศของ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
2.5 ผลงานที่ได๎รับการจดอนุสิทธิบัตร
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
TCI กลุํมที่ 2
3.2 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ฐานข๎อมูล TCI กลุํมที่ 2
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํ ใ นฐานข๎ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ.แตํ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ๎ งให๎ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วั น นั บ แตํ วั น ที่ อ อก
ประกาศ
4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมํ
อยูํในฐานข๎อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตํสถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให๎ทราบเป็นการทั่วไปและแจ๎งให๎
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตํวันที่ออกประกาศ
4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข๎อมูล
TCI กลุํมที่ 1
4.4 บทความวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการที่ ป รากฏใน
ฐานข๎อมูลTCI กลุํมที่ 1
5.1 บทความวิจัยที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข๎อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
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น้าหนัก

จานวน

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

0.20

2

0.40

0.20

-

-

0.40

1

0.40

0.40

1

0.40

หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 2.3-1
ตารางที่ 2.3-1
ตารางที่ 2.3-2
ตารางที่ 2.3-2
ตารางที่ 2.3-2

0.40

-

ตารางที่ 2.3-2

0.40

-

-

0.40

-

0.60

-

- ตารางที่ 2.3-2
ตารางที่ 2.3-3
-

0.60

-

-

ตารางที่ 2.3-3
ตารางที่ 2.3-4

0.80

-

ตารางที่ 2.3-4

0.80

-

-

0.80

1

0.80

0.80

1

0.80

1.00

1

1.00 ตารางที่ 2.3-5

1.00

1

1.00

ตารางที่ 2.3-4
ตารางที่ 2.3-4

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ระเบี ยบคณะกรรมการการอุด มศึก ษา วํา ด๎ว ย หลัก เกณฑ์ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพรํ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
5.3 ผลงานที่ได๎รับการจดสิทธิบัตร
5.4 ผลงานวิ ช าการรั บ ใช๎ สั ง คมที่ ไ ด๎ รั บ การประเมิ น ผํ า นการ
ประเมินตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
5.5 ผลงานวิจัยที่หนํวยงานหรือองค์กรระดับชาติวําจ๎างให๎
ดาเนินการ
5.6 ผลงานค๎นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค๎นพบใหมํและได๎รับการจด
ทะเบียน
5.7 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได๎รับการประเมินผํานเกณฑ์
การขอตาแหนํงทางวิชาการแล๎ว
5.8 ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผํานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินตาแหนํงทางวิชาการแตํไมํได๎นามาขอรับ
การประเมินตาแหนํงทางวิชาการ
6. งานสร๎างสรรค์ที่มีการเผยแพรํสสูํ าธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
7. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับสถาบัน
8. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับชาติ
9. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับความรํวมมือระหวําง
ประเทศ
10. งานสร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนผลงานวิชาการทั้งหมด
จานวนผลงานสร๎างสรรค์ทั้งหมด
ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์ประจา
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจา
ร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของอาจารย์
ประจา
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจา
คําร๎อยละของผลรวมถํวงน้าหนักของผลงานสร๎างสรรค์ของ
อาจารย์ประจา

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: ร๎อยละ 183.96
: ร๎อยละ 157.14
: ร๎อยละ 45
: ร๎อยละ 45

ผลรวมถํวง
น้าหนัก

จานวน

1.00

8

1.00

-

1.00

11

11.00

1.00

-

-

1.00

-

-

1.00

-

- ตารางที่ 2.3-5

0.20

1

0.40
0.60

91
6

0.80

-

1.00

79

8.00 ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5
-

0.20

ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5
ตารางที่ 2.3-5

ตารางที่ 2.3-6

36.40 ตารางที่ 2.3-6
3.60 ตารางที่ 2.3-6
ตารางที่ 2.3-6
79.00

ตารางที่ 2.3-6

91 คน
27 เรื่อง
177 ชิ้น
23.80
119.20
ร๎อยละ 26.15
ร๎อยละ 130.99
3.27 คะแนน
16.37 คะแนน

เกณฑ์ประเมิน : 5.00
เกณฑ์ประเมิน : 5.00
ผลการดาเนินงาน 
เกณฑ์ประเมิน : 5.00
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หลักฐาน/
ตารางอ๎างอิง
ตารางที่ 2.3-5

น้าหนัก

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
คณะฯ ให๎ ค วามรํ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ในการรายงานผลตามตั ว บํ ง ชี้ ต ามข๎ อ มู ล ที่ ป รากฏในระบบ
ฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ (www.ris.su.ac.th) ทีส่ ถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ดาเนินการจัดทา
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 2.3-1

รายการเอกสารหลักฐาน
ใช๎หลักฐาน 2.1.1-1 ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
www.ris.su.ac.th

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
2.1
6 ข๎อ
6 ข๎อ
2.2 100,000 บาทตํอคน 121,677.08 บาทตํอคน
2.3
ร๎อยละ 45
ร๎อยละ 157.14
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 3 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการประเมิน (คะแนน)
5
5.00
5.00
15.00/ 3 = 5.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดให๎มีฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ ที่สนับสนุนการรวบรวมผลงานของคณาจารย์
ในแตํละคณะวิชาให๎มีความเป็นระบบ สืบค๎นงําย และสะดวกตํอการทางาน
2. คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรรทุนสนับสนุน การประชาสัมพันธ์แหลํงทุนภายนอก ขําวสารแหลํง
การตีพิมพ์เผยแพรํที่มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมจัดการความรู๎ด๎านการวิจัย/ สร๎างสรรค์ผลงานให๎แกํคณาจารย์ บุคลากร
อยํางตํอเนื่อง และเห็นผลเชิงประจักษ์
3. คณะฯ มีเครือขํายความรํวมมือกับภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ ทาให๎สามารถบูรณาการกิจกรรมในการวิจัย/
สร๎างสรรค์ เข๎ากับการบริการวิชาการ หรือการทานุบารุงศิลวัฒนธรรม ทาให๎ได๎ผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ที่เข๎าถึง
กลุํมเป้าหมาย เกิดประโยชน์ตํอชุมชนและสังคมอยํางเป็นรูปธรรม
4. คณะฯ สร๎างความรํวมมือทางวิชาการกับสถาบันตํางประเทศ ตั้งแตํในระดับหลักสูตรตํอหลักสูตร จนถึง
ระดับสถาบัน ซึ่งอาจพัฒนาไปสูํการสร๎างทีมวิจัย (Cluster) ในระยะตํอไปได๎
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดหาแหลํงทุนจากภายนอกและสร๎างนักวิจัยหน๎าใหมํ เพื่อสนับสนุนการวิจัย/สร๎างสรรค์เพิ่มขึ้น
2. ควรสํงเสริมการตีพิมพ์เผยแพรํผลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ในฐานข๎อมูลวารสาร TCI, ACI และระดับ
นานาชาติ ให๎มากขึ้น
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม
และกาหนดตัวบํงชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํ
สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช๎ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่บริการ
แบบให๎เปลํา
ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคม
ในข๎อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินตามข๎อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการ
สังคม
คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี








เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสังคมและกาหนดตัวบํงชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
จากแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 ของคณะผู๎บริหารชุด
ปัจจุบัน ได๎กาหนดภารกิจด๎านบริการวิชาการไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3; ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร๎างความเข๎มแข็งให๎
ชุมชนและสังคมอยํางยั่งยืน โดยการให๎บริการวิชาการจากองค์ความรู๎ของคณะมัณฑนศิลป์; เป้าประสงค์ : คณะ
มัณฑนศิลป์เป็นแหลํงถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบแกํชุมชนและสังคมอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง; กลยุทธ์ที่ 5.1 ให๎บริการวิชาการที่ตอบสนองตํอความต๎องการของชุมชนและสังคมด๎วยองค์ความรู๎ที่คณะ
มัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง, กลยุทธ์ที่ 5.2 สํงเสริมให๎มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการเข๎ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย โดยระบุตัวชี้วัดในระดับแผนเพื่อกากับการดาเนินงานรายปีไว๎ ดังนี้
82

เป้าหมายผลลัพธ์

ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

หน่วยนับ 2560 2561
2562
2563
ยุทธศาสตร์ที่
5 สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้ของคณะ
มัณฑนศิลป์
10 จานวนของผู๎รับบริการวิชาการ
คน
1,000 1,500
2,000
2,500
(ผลฯ 2,704 คน)
11 คําเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
คะแนน
3.51 4.00
4.25
4.50
ผู๎รับบริการวิชาการ
ประเมิน
(ผลฯ 4.38)
12 ร๎อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการ
ร๎อยละ
100
100
100
100
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย ตํอโครงการบริการ
(ผลฯ ร๎อยละ 100)
วิชาการทั้งหมด

ซึง่ แตํละโครงการมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ในระดับคณะฯ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ได๎แกํ การศึกษาความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น/ กลุํมเป้าหมาย – การ
วางแผนด๎านงบประมาณ – การเสนออนุมัติโครงการที่ระบุความสอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (ตัวอยํางเชํน
เอกสาร มศ 3.1.1-1) ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา – การวางแผนการดาเนินงานในกิจกรรม
ยํอย – การแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน จนถึงผู๎รับผิดชอบ – การบริหารการมีสํวนรํวมของ
บุคลากร – การเตรียมการปฏิบัติงานตามรูปแบบของกิจกรรม เชํน นิทรรศการแสดงผลงาน การจัดสัมมนา, บรรยาย
หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ – การสํงเอกสารเผยแพรํแกํหนํวยงานภายในและองค์กรภายนอก รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ทาง Website/ Social Media – การสรุปผลการประเมิน รวบรวมข๎อเสนอแนะ เพื่อวัดระดับ
ความสาเร็จของโครงการ – การเสนอรายงานผลให๎คณะกรรมการประจาคณะฯ รับทราบ/ พิจารณาแนวทางในการ
สนับสนุนโครงการระยะตํอไป
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแกํสังคม จานวน 18 เรื่อง
(เอกสาร มศ 3.1.1-1) โดยบูรณาการรํวมกับการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ การให๎เปลําเพื่อประโยชน์ตํอการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม ดังตํอไปนี้
แผนการดาเนินงานด๎าน
การบริการวิชาการแกํสังคม
(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62)

ผู๎เข๎ารํวม
(คน)

ความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย
1. โครงการเปิดบ๎านมัณฑนศิลป์ “House of
Creativity” เนื่องในโครงการทับแก๎ววิชาการ
ครั้งที่ 5 (เงินรายได๎สะสม : 27-29 ส.ค.61)

250



2. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทาง
ศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3
(ARCADE 2019) 7-14 มิ.ย.62

120



ความสาเร็จของโครงการ งบประมาณ
(ร๎อยละ/ ระดับ)
(บาท)

การบูรณาการ
สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา

83

แผน

ผล



-

เสร็จสิ้น

90,000



80

80
(4.43)

600,000

แผนการดาเนินงานด๎าน
การบริการวิชาการแกํสังคม
(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62)

ผู๎เข๎ารํวม
(คน)

คณะมัณฑนศิลป์
1. โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชน
แหํงชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์สาหรับการ
เป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (งบ
ภายนอก 330,000 งบกรมอาเซียน กระทรวง
การตํางประเทศ 270,000 : ต.ค.61 – มี.ค.
62)

321



2. โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชน
แหํงชาติ ครั้งที่ 3 (งบแผํนดิน 848,000 งบ
ภายนอก 100,000 : ม.ค.– ก.ย.62)

344



300



250



60



100



100



3. โครงการถํายทอดองค์ความรู๎ดา๎ นศิลปะ
และการออกแบบจากผลงานศิลปนิพนธ์สูํการ
สร๎างบุคคลต๎นแบบ (งบแผํนดิน ม.ค.– ก.ค.
62 : 14-19 พ.ค.62)
ภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน
1. นิทรรศการและกิจกรรมของภาควิชา
ออกแบบตกแตํงภายใน ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย (เงินรายได๎ : 12 ต.ค.61)
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
1. โครงการ “ไปรษณียเ์ พิ่มสุข” ภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ (งบภายนอก : ต.ค.61 ก.ย.62)
2. โครงการความรํวมมือทางวิชาการระดับ
นานาชาติ Animation Boot Camp 2018
ASEAN in Thailand รํวมกับ Animation
Department, Graduate School of Film
& New Media, Tokyo University of the
Arts & UNIJAPAN, Agency for Cultural
Affairs (เงินกองทุนพัฒนาและสํงเสริมฯ :
ต.ค.61 – มิ.ย.62)
3. โครงการบูรณาการการศึกษารํวมกับวัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ครั้งที่ 4 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (งบกองทุนสํงเสริม : ต.ค.61 ก.ย.62)

ความสาเร็จของโครงการ งบประมาณ
(ร๎อยละ/ ระดับ)
(บาท)

การบูรณาการ
สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา

84



แผน

ผล



-

เสร็จสิ้น

600,000



86

100
(4.31)

948,000



86

99.21
(4.50)

672,000



80

เสร็จสิ้น

90,000

-

กาลัง
ดาเนินงาน

60,000



85

เสร็จสิ้น

150,000



สํงรายงาน

เสร็จสิ้น

200,000



แผนการดาเนินงานด๎าน
การบริการวิชาการแกํสังคม
(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62)

ผู๎เข๎ารํวม
(คน)

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
1. โครงการ Design for Life #2 : ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สาหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด
มกุฎคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา และชุมชน
ใกล๎เคียง (เงินรายได๎สะสม : ม.ค.– มิ.ย.62)

ความสาเร็จของโครงการ งบประมาณ
(ร๎อยละ/ ระดับ)
(บาท)

การบูรณาการ
สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา

แผน

ผล

50





80

80
(4.60)

350,000

2. โครงการเปิดบ๎านผลิตภัณฑ์ “Future
Vehicle” ในงานมหกรรมยานยนตร์ Motor
Expo 2018 (เงินรายได๎ : 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
61)

130





85

เสร็จสิ้น

200,000

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
1. โครงการ “ปันยิ้ม” (เงินรายได๎ : ก.ค.ส.ค.62)

70





-

เสร็จสิ้น

50,000

2. โครงการ “ไปรษณียเ์ พิ่มสุข” ภาควิชาประ
ยุกตศิลปศึกษา (งบภายนอก : ต.ค.61 -ก.ย.
62)

70





-

กาลัง
ดาเนินงาน

70,000

140



-

เสร็จสิ้น

-

100





สํงรายงาน

เสร็จสิ้น

2,025,000

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
1. ที่ปรึกษาโครงการ The 1st Chiang Mai
Internation Art and Culture
Symposium 2019 (CMIS) Workshop ณ
จังหวัดเชียงใหมํ (6 - 15 ส.ค.62)
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
1. นิทรรศการแสดงผลงานต๎นแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ ในพื้นที่ทํองเที่ยว 4 ภูมิภาค ‘รํวม
สมัยในมรดกศิลป์’ (งบภายนอก : 20 - 24
มี.ค.62)
2. โครงการเรียนรูเ๎ ส๎นทางอารยธรรมลูกปัด
โบราณสูํการสร๎างสรรค์และพัฒนาสังคม
(เงินกองทุนอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษาเชิง
บูรณาการ : 11 - 14 ก.พ.62)

99







80

80
(4.21)

400,000

3. นิทรรศการเปิดกลํองเครื่องประดับ 61 ใน
งานแสดงสินค๎า Bangkok Gems Jewelry &
Watch Fair (เงินรายได๎ : 20-24 ก.พ.62)

100







85

85
(4.25)

20,000

85

แผนการดาเนินงานด๎าน
การบริการวิชาการแกํสังคม
(1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62)

ผู๎เข๎ารํวม
(คน)

ภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย
1. โครงการเปิดบ๎านสาขาการออกแบบเครื่อง
แตํงกาย Open House Fashion Design
2019 (งบภายนอก : 14-18 ม.ค.62)

100

ความสาเร็จของโครงการ งบประมาณ
(ร๎อยละ/ ระดับ)
(บาท)

การบูรณาการ
สอน วิจัยฯ ให๎เปลํา






แผน

ผล

สํงรายงาน

เสร็จสิ้น

100,000

2. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ในกระบวนการบริการวิชาการแกํสังคมของคณะมัณฑนศิลป์นั้น คณาจารย์และบุคลากร มีการเชื่อมโยง
งานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ ในการปฏิบัติงานประจา เชํน กาหนดไว๎ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การเสนอโครงการวิจัยและสร๎างสรรค์ หรือโครงการบริการวิชาการแกํสังคม ที่
เป็นผลจากการตํอยอดโครงการบริการวิชาการเอง ไว๎ในแผนการปฏิบัติราชการของภาควิชาตํางๆ ดังตัวอยํางตํอไปนี้
ในชํวงต๎นปีการศึกษา 2561 ที่ผํานมา คณะมัณฑนศิลป์ โดยภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ได๎รับการ
อนุมัติให๎ดาเนินโครงการที่ปรึกษา ในโครงการศูนย์สร๎างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายใน
การออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบํมเพาะผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยทุน
สนับสนุนจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาฯ 18 กรกฎาคม 2561 – 12 กุมภาพันธ์
2562) ซึ่ง มีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อสร๎ า งสรรค์ ผ ลงานต๎ นแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ไ ด๎ม าจากมรดกศิ ล ปวัฒ นธรรม ศิ ล ปกรรม
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 4 ภูมิภาคในประเทศไทย และเผยแพรํผลงานในวงกว๎าง เมื่อเสร็จสิ้น โครงการฯ จึงได๎
จัดนิทรรศการ ‘รํวมสมัยในมรดกศิลป์’ เพื่อแสดงผลงานต๎นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากโบราณวัตถุ ที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ ตั้งอยูํในพื้นที่ทํองเที่ยว 4 ภูมิภาค โดยมุํงให๎เกิดความเข๎าใจ ความภาคภูมิใจ ผํานผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกที่ออกแบบใหมํ เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนาชุมชนในภูมิภาคนั้นๆ แสดงให๎เห็นถึงการจัดทาแผนการใช๎
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนาชุมชนและสังคมอยํางชัดเจน (เอกสาร มศ 3.1.2-1)
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได๎ดาเนินโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ตํอเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมที่
ให๎คณาจารย์แตํละภาควิชาสารวจและคัดเลือกสินค๎าหรือบริการจากชุมชนในพื้นที่สานักงานไปรษณีย์เขตตํางๆ ที่มี
ศักยภาพด๎านสภาพแวดล๎อม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ในการสะท๎อนอัตลักษณ์ของชุมชน มาบูรณาการกับองค์ความรู๎
ด๎านศิลปะและการออกแบบที่คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญ สร๎างสรรค์เป็นผลงานที่สามารถใช๎ประโยชน์ ในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนนั้ น ๆ ให๎ ดี ยิ่ ง ขึ้ น พร๎ อ มทั้ ง สํ ง เสริ ม ความรํ ว มมื อ ภายในชุ ม ชน
ผู๎ประกอบการ และหนํวยงานในพื้นที่นั้นๆ จนนาไปสูํการได๎รับการสนับสนุนโครงการฯ ตํอเนื่องอยํางเป็นรูปธรรม
และแสดงให๎เห็นถึงการจัดทาแผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ไป
พร๎อมกับชุมชน ดังปรากฏใน 2 โครงการยํอย คือ
- โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข โดยภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได๎พิจารณารับสินค๎าจากพื้นที่สานักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงเขต 2 เรือนจามีนบุรี (สบูํก๎อนขมิ้น ผลิตภัณฑ์ของผู๎ต๎องขังชั้นดี และสินค๎าอื่นๆ), ไปรษณีย์นคร
หลวงเขต 3 บางกอกน๎อย (พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สินค๎าผู๎พิการแบรนด์ “ยิ้มสู๎” ของมูลนิธิสากลเพื่อคน
พิการ) มาบูรณาการในรายวิชา 362 213 Graphic Design for Packaging และไปรษณีย์นครหลวงเขต 4 ตลาดบาง
น้าผึ้ง ขอรับบริการออกแบบเส๎นทางการเรียนรู๎ภายในชุมชน ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายแกํนักทํองเที่ยว และ
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นักปั่นจักยาน โดยคณะทางานซึ่งประกอบด๎วย คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เกํา ได๎รํวมกันสารวจพื้นที่กับชุมชน เพื่อ
เก็บข๎อมูลประกอบการดาเนินงาน (เอกสาร มศ 3.1.2-2)
- โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข โดยบูรณาการกับรายวิชา 364 226 Traditional Thai Stucco Design ของ
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ได๎นาผู๎เรียนลงพื้นที่ศูนย์ตุ๏กตาชาววังบ๎านบางเสด็จ อาเภอป่าโมก จั งหวัดอํางทอง
ทาการศึกษาข๎อมูล ปัญหากายภาพ สรุปภาพรวมและวางแผน โดยกาหนดเป็นโจทย์ในการแก๎ปัญหา มีการแบํงกลุํม
และมอบหมายงาน บันทึก วิเคราะห์เรื่องราว และจัดทาแบบรํางเบื้องต๎น นาเสนอเป็นผลงาน Sketch Design พบวํา
ชาวบ๎านเปิดใจเรียนรู๎และสามารถนาไปปรับใช๎ให๎เกิดการสร๎างสรรค์ใหมํของผลิตภัณฑ์ ผู๎เรียนเองก็ได๎รู๎จักภูมิปัญญา
พื้นบ๎าน เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม (ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรม, การคิดอยํางมีวิจารณญาณ
และการแก๎ปัญหา, การสื่อสารและความรํวมมือ) ตลอดจนสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ความผูกพันกับความเป็น
พลเมืองศิลปวัฒนธรรมด๎วย (เอกสาร มศ 3.1.2-3)
- โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข โดยนักศึกษาในรายวิชา 365 203 เคลือบ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ได๎ลง
พื้นที่เพื่อดาเนินโครงการทดลองเคลือบ และตกแตํงผลิตภัณฑ์ที่ใช๎กับดินดํานเกวียน พร๎อมทั้งนาเสนอผลฯ ในการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให๎ความรู๎แกํผู๎ประกอบการในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาดํานเกวียน เพื่อเป็นทางเลือกใหมํๆ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาสินค๎าของชุมชนตํอไป (เอกสาร มศ 3.1.2-4)
นอกจากนี้ คณาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการตํางๆ ในฐานะผู๎สอนยังสามารถนาประสบการณ์จากการบริการ
ทางวิช าการแกํสั งคม ไปใช๎ในการจั ด การเรี ยนการสอน เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนานักศึกษาในรายวิช าที่
เกี่ยวข๎อง รํวมสารวจข๎อมูลลักษณะและความต๎องการของชุมชน เข๎าทากิจกรรม ออกแบบสร๎างสรรค์และแสดงผล
งาน ถํายทอดความรู๎ให๎กับชุมชนอีกด๎วย (เอกสาร มศ 3.1.2-5 ถึง 17)
3. โครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 อยํางน๎อยต๎องมีโครงการที่บริการแบบให๎เปลํา
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีโครงการบริการทางวิชาการ จานวน 15 จาก 18 เรื่องทีเ่ ป็นโครงการฯ
แบบให๎เปลํา โดยเน๎นไปยังกลุํมเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน หรือผู๎ที่สนใจศึกษา หรือเยี่ยมชมผลงานด๎านศิลปะและ
การออกแบบ ในรูปแบบของการบรรยายให๎ความรู๎ การสาธิตภาคปฏิบัติ การจัดสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประกวดผลงานฯ การบูรณาการโครงการตํางๆ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม กับรายวิชาที่สามารถประยุกต์เนื้อหาหรือ
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร๎างสรรค์สังคม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ไมํเก็บคําเข๎าชม หรือการ
เผยแพรํสิ่งตีพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่ไมํเก็บคําใช๎จําย เป็นต๎น
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกํสังคมในข๎อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
คณะฯ มีข๎อกาหนดให๎ผู๎จัดทาโครงการบริการวิชาการหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย ต๎องรายงานผลการประเมิน
โครงการฯ ภายหลังดาเนินงานเสร็จสิ้น ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อให๎การติดตาม
ผลความสาเร็จของแผนเป็นไปอยํางตํอเนื่อง และมีการรวบรวมผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้ระดับแผน นาเสนอ
ผู๎บริหารเพื่อพิจารณากํอนรายงานให๎หนํวยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ รับทราบทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน นับ
ตามปีงบประมาณ (เอกสาร มศ 3.1.4-1)
5. นาผลการประเมินตามข๎อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให๎บริการวิชาการแกํสังคม
ภายหลังจากการพิจารณาผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการของที่ประชุมคณะกรรมการประจา
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คณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่ายเลขานุการจะสรุปมติที่ประชุมแจ๎งไปยังผู๎รับผิดชอบโครงการ เพื่อรับทราบข๎อคิดเห็น-เสนอแนะ
และใช๎เป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในครั้งตํอไป สาหรับโครงการที่ดาเนินการจัดตํอเนื่อง
ทุกปี (เอกสาร มศ 3.1.2-1 ถึง 16) นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎นาผลการประเมินความสาเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ ไปปรับปรุงลักษณะการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกํสังคม กับการจัดการเรียนการสอน โดย
ดาเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให๎บริการทางวิชาการ มีการสอดแทรกเนื้อหาทางวิชาการที่งํายตํอการเข๎าถึง
ของกลุํมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ออกแบบกิจกรรมให๎มีความนําสนใจ ให๎โอกาสนักศึกษาและองค์กรวิชาชีพเข๎ามามีสํวน
รํวมมากยิ่งขึ้น และนาความรู๎ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาพัฒนาการดาเนินงานโครงการฯ ในระยะตํอไป
6. คณะมีสํวนรํวมในการบริการวิชาการแกํสังคมในระดับสถาบัน
คณะฯ มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมภายใต๎โครงการบริการวิชาการแกํสังคมของมหาวิทยาลัย โดยจัด
โครงการเปิดบ๎านมัณฑนศิลป์ “House of Creativity” ภายใต๎โครงการทับแก๎ววิชาการ ครั้งที่ 5 นักศึกษาได๎รํวม
ออกบูธสาธิตและนาเสนอผลงานศิลปะและการออกแบบ ตามสาขาของภาควิชาที่เปิดการเรียนการสอน ให๎ผู๎เข๎ารํวม
ชมงาน (เอกสาร มศ 3.1.6-1) นอกจากนี้คณะฯ ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นเจ๎าภาพจัดโครงการประชุม
วิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2562 (ARCADE 2019)
ประกอบด๎วยกิจกรรมการบรรยาย – อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรและศิลปินระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ให๎คณาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันเครือขําย รวมถึงผู๎สนใจด๎านศิลปะและการออกแบบได๎
เพิ่มพูนความรู๎ ทักษะและประสบการณ์จากวิทยากรและศิลปินที่หลากหลาย เพื่อสํงเสริมปรัชญาในการสร๎างบัณฑิต
รํวมกัน (เอกสาร มศ 3.1.6-2)
และผลจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโครงการเครือขํายมหาวิทยาลัยสร๎างสรรค์สังคมเพื่อ
ประเทศไทยที่นําอยูํ (University for Change: UNC) รํวมกับคณะวิชาด๎านศิลปะการออกแบบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (คณะมัณฑนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
และสถาบันอื่นๆ รวม 11 สถาบัน ในปีการศึกษาที่ผํานมา ซึ่งเป็นการนาเสนอครั้งสุดท๎ายของโครงการฯ โดยได๎รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร City Campus เมืองทองธานี นางสาวชนินาถ เชื้อหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่
นาเสนอโครงการออกแบบเพื่อการทํองเที่ยวชุมชน ภายใต๎แนวคิด Trip & Treat ได๎กลําวถึงประโยชน์และผลที่ได๎รับ
จากการเข๎ารํวมกิจกรรมฯ ผํานสื่อสังคมออนไลน์ (เอกสาร มศ 3.1.6-3) อันแสดงให๎เห็นถึงผลสาเร็จในการจัด
กิจกรรมในระดับสถาบันอีกด๎วย
นอกจากนี้ คณะฯ ยังให๎ความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย ในการมอบหมายคณาจารย์ไปเป็นกรรมการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแกํสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย กรรมการตัดสินการประกวด กรรมการตัดสิน
ผลงานด๎านศิลปะและการออกแบบ ทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชน (ตารางที่ 3.5 ในภาคผนวกท๎ายรายงานฉบับนี้)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 3.1.1-1
มศ 3.1.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการ “ปันยิ้ม” โดยภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ระหวํางเดือน ก.ค.- ส.ค.62 ณ
รร.เอกจิตรานุสรณ์ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.62
ภาพขําว นิทรรศการแสดงผลงานต๎นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติ ในพื้นที่ทํองเที่ยว 4 ภูมิภาค ‘รํวมสมัยในมรดกศิลป์’ ภายใต๎โครงการศูนย์สร๎างสรรค์และ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย : คําใช๎จํายในการออกแบบสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบํมเพาะ
ผู๎ประกอบการทางวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหวํางวันที่ 20 - 24 มี.ค.62 ณ ชั้น 4
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หมายเลข
มศ 3.1.2-2

มศ 3.1.2-3
มศ 3.1.2-4
มศ 3.1.2-5

มศ 3.1.2-6
มศ 3.1.2-7

มศ 3.1.2-8
มศ 3.1.2-9
มศ 3.1.2-10
มศ 3.1.2-11
มศ 3.1.2-12
มศ 3.1.2-13
มศ 3.1.2-14
มศ 3.1.2-15

รายการเอกสารหลักฐาน
พื้นที่ Event Space, ICONCRAFT ศูนย์การค๎า ICONSIAM
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10213411685905924
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานฯ ภาควิชา/ หลักสูตร (อ๎างถึง โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
และโครงการความรํวมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ Animation Boot Camp 2018 ASEAN in
Thailand รํวมกับ Animation Department, Graduate School of Film & New Media, Tokyo
University of the Arts & UNIJAPAN, Agency for Cultural Affairs)
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง รายงาน
สรุปโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
บันทึกขออนุมัติลงพื้นที่ โครงการไปรษณียเ์ พิ่มสุข ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ลงวันที่ 12 ธ.ค.61
ภาพขําว นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 49 “ปัง ปัง Thesis Exhibition” ระหวํางวันที่ 14 - 19
พ.ค.62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร (BACC)
https://www.facebook.com/1090561811128660/photos/a.1100168306834677/
1100188140166027/?type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/viscom.dec.su/posts/910056376033426
ภาพขําว นิทรรศการ Jewelry Degree Show 2019 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ณ ศูนย์การค๎า Siam
Discovery
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157510554372042
ภาพขําว นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ของภาควิชาการออกแบบเครือ่ งแตํงกาย “PART 8 The Infinity”
เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 ณ CU Sport Complex
https://www.iameverything.co/contents/part-8_fashion-graduation- showcase?fbclid=
IwAR1jRPTehTYjW4xR3DTVyNg54vknAEWO2IibHFrhgMg6sxNwD0qJtqFzqO4
https://www.facebook.com/watch/?v=328915368029330
ภาพขําว โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์สาหรับการเป็น
ประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 (กรมอาเซียน กระทรวงการตํางประเทศ : ต.ค.61 – มี.ค.62)
https://www.facebook.com/NYD-1564509540304271/
ภาพขําว โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแหํงชาติ ครั้งที่ 3 (ม.ค.– ก.ย.62)
https://www.facebook.com/NYD-1564509540304271/
บันทึกเสนอขออนุมัติให๎เป็นที่ปรึกษาและเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ The 1st Chiang Mai Internation
Art and Culture Symposium 2019 โดย อ.ธาตรี เมืองแก๎ว เมื่อวันที่ 8 ก.ค.62
แผนปฏิบัติราชการภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62) อ๎างถึง
โครงการบู ร ณาการการศึ ก ษารํ ว มกั บ วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฎิ์ ราชวรมหาวิ ห าร ครั้ ง ที่ 3 และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 2/ 2562 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.62 เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินโครงการเรียนรู๎เส๎นทางอารยธรรมลูกปัดโบราณสูํการสร๎างสรรค์และพัฒนาสังคม โดย
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ)
ภาพขําว นิทรรศการเปิดกลํองเครื่องประดับ 61 ในงานแสดงสินค๎า Bangkok Gems Jewelry &
Watch Fair ระหวํางวันที่ 20 - 24 ก.พ.62 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
https://www.facebook.com/roschongs/posts/10213246841864926
ภาพขําว โครงการเปิดบ๎านผลิตภัณฑ์ “Future Vehicle” ในงานมหกรรมยานยนตร์ Motor Expo
2018 ระหวํางวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.61 ณ ชาลเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคท์ เมืองทองธานี
https://www.autoinfo.co.th/article/259820/
ภาพขําว โครงการ Design for Life #2 : ออกแบบผลิตภัณฑ์สาหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน
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หมายเลข

มศ 3.1.2-16
มศ 3.1.2-17
มศ 3.1.4-1
มศ 3.1.6-1

มศ 3.1.6-2

มศ 3.1.6-3

รายการเอกสารหลักฐาน
จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนใกล๎เคียง ระหวํางเดือน ม.ค.- มิ.ย.62
https://www.facebook.com/watch/?v=2429400880460657
https://www.facebook.com/productdesignSU/posts/2316432498424290
https://www.facebook.com/productdesignSU/posts/2315208125213394
ภาพขําว นิทรรศการและกิจกรรมของภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร 12 ต.ค.61
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156129604092144
ภาพขําว โครงการเปิดบ๎านสาขาการออกแบบเครื่องแตํงกาย Open House Fashion Design 2019
เมื่อวันที่ 14-18 ม.ค.62 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/openhouse-fashiondesign2019/
บันทึกแจ๎งผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ รายงานความก๎าวหน๎าโครงการภารกิจเชิงนโยบาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน
ภาพขําว เอกสารโครงการเปิดบ๎านมัณฑนศิลป์ “House of Creativity” เนื่องในโครงการทับแก๎ว
วิชาการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27-29 ส.ค.61
http://decorate.su.ac.th/news-event/ทับแก๎ววิชาการ-5/
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156846876202042
ภาพขําว โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางศิลปะ หัตถศิลป์และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจาปี
พ.ศ.2562 (ARCADE 2019) ระหวํางวันที่ 7-14 มิ.ย.62 ณ ห๎องประชุมสมัยเฉลิม กฤดากร อาคารศิลป์
พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703305102144
https://www.facebook.com/uddee/posts/10156703762442144
ภาพขําว การนาเสนอโครงการออกแบบเพื่อการทํองเที่ยวชุมชน ภายใต๎แนวคิด Trip & Treatของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ณ City Campus ภายใต๎โครงการเครือขํายมหาวิทยาลัย
สร๎างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่นําอยูํ (University for Change: UNC) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.61 และ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เข๎ารํวม เมื่อวันที่ 21 ต.ค.61
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/1662105780577155/
https://www.facebook.com/UniversityNetworkforChange/posts/984187758429936

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
3.1
6 ข๎อ
6 ข๎อ
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการประเมิน
5 คะแนน
5/ 1 = 5.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. คณะฯ มีคณาจารย์และบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ด๎านศิลปะและการออกแบบ ในการ
ให๎บริการทางวิชาการ ที่เข๎าถึงความต๎องการและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนหรือสังคม ตามนโยบายภาครัฐ
หรือภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และหนํวยงานอื่นๆ ได๎หลากหลายสาขาวิชาชีพ และมีข๎อจากัดด๎านพื้นที่น๎อยมาก
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จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะฯ ควรกาหนดกลุํม/ พื้นที่เป้าหมาย ผู๎รับผิดชอบแตํละโครงการ ระบุในแผนการให๎บริการทาง
วิชาการให๎ชัดเจน พร๎อมทั้งขยายความรํวมมือกับแหลํงทุนจากภายนอก เพื่อให๎สามารถเตรียมการดาเนินงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนยิ่งขึ้น
2. ควรเผยแพรํ/ ติดตามผลการให๎บริการวิชาการจากกลุํมและพื้นที่เป้าหมาย แล๎วนาผลมาใช๎ในการจัดทา
แผนการใช๎ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให๎เกิดผลตํอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม และเป็นข๎อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให๎บริการวิชาการอยํางเป็นระบบ
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1
2

กาหนดผู๎รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จั ด ท าแผนด๎ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บํ ง ชี้ วั ด
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน รวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ให๎
สามารถดาเนินการได๎ตามแผน
กากับติดตามให๎มีการดาเนินงานตามแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
น าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมด๎ านท านุ บารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
เผยแพรํ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด๎ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตํ อ
สาธารณชน
ก าหนดหรื อ สร๎ า งมาตรฐานด๎ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
ระดับชาติ

3
4
5
6
7

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: 7 ข๎อ
: 7 ข๎อ
: 7 ข๎อ
: 7 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข๎อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี












เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. กาหนดผู๎รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมัณฑนศิลป์ ได๎ให๎ความสาคัญของพันธกิจด๎านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ประกอบด๎วย การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน – การวางแผน
ด๎านงบประมาณเพื่อให๎สามารถดาเนินการได๎ตามแผน – การเสนออนุมัตโิ ครงการให๎ที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ พิจารณา – การวางแผนการดาเนินงานในกิจกรรมยํอย – การแตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน – การจัดการการมีสํวนรํวมของบุคลากร – การเตรียมการปฏิบัติงานตามรูปแบบของกิจกรรม เชํน
นิทรรศการประชาสัมพันธ์คณะฯ, การจัดทาสื่อ ตาราด๎านศิลปะ, การประกวดและเผยแพรํผลงาน, กิจกรรมตาม
ประเพณีไทย ฯลฯ – การสํงเอกสารเผยแพรํแกํหนํวยงานภายในและองค์กรภายนอก รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทาง
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Website/ Social Media – การสรุปผลการประเมิน รวบรวมข๎อเสนอแนะ เพื่อวัดระดับความสาเร็จของโครงการ –
การเสนอรายงานผลให๎คณะกรรมการประจาคณะฯ รับทราบ/ พิจารณาแนวทางในการดาเนินโครงการระยะตํอไป
โดยในขั้นตอนการกาหนดผู๎รับผิดชอบเป็นรายกิจกรรม/ โครงการนั้น สํวนใหญํคณะฯ จะพิจารณา
มอบหมายความรับผิดชอบให๎แกํคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ
มาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหาและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ ยกตัวอยํางเชํน โครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย (Designer of the
Year) ซึ่งเป็นโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลักของคณะฯ ได๎รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผํนดิน
ตํอเนื่องเป็นประจาทุกปี ในปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นับเป็นปีที่ 15 แล๎ว มีการเสนอขออนุมัติ
โครงการฯ พร๎อมกับกาหนดคณะผู๎รับผิดชอบ เมื่อได๎รับการอนุมัติและเห็นชอบแล๎ว จึงแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงานตํอไป (เอกสาร มศ 4.1.1-1)
ทั้งนี้ การจัดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากธรรมชาติของสาขาวิชา และกิจกรรม
ตามประเพณีของคณะฯ ก็มีการกาหนดผู๎รับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน (เอกสาร มศ 4.1.1-2 ถึง 8)
2. จัดทาแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบํงชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให๎สามารถดาเนินการได๎ตามแผน
จากแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2563 ของคณะผู๎บริหารชุด
ปัจจุบัน ได๎กาหนดภารกิจด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร์ 4; ยุทธศาสตร์ที่ 6 นาองค์ความรู๎
ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช๎เพื่อการอนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ;
เป้าประสงค์ : เป็นผู๎นาในการประยุกต์ใช๎ศิลปะและการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย; กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาสูํความเป็นคณะวิชาชั้นนาด๎านการประยุกต์ใช๎ศิลปะและการ
ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎านศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยระบุตัวชี้วัดในระดับแผนเพื่อ
กากับการดาเนินงานรายปีไว๎ ดังนี้
เป้าหมายผลลัพธ์

ตัวชี้วัดการดาเนินงาน

หน่วยนับ 2560 2561
2562
2563
6 นาองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการอนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและ

ยุทธศาสตร์ที่
วัฒนธรรมของชาติ
13 จานวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท๎อนถึงการ
อนุรักษ์และการสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ที่นักศึกษา ศิษย์เกํา และบุคลากรของ
คณะมัณฑนศิลป์ได๎รับ

รางวัล

45

50

55
(ผลนับถึง ส.ค.62
มี 97 รางวัล)

60

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 15
เรื่อง (เอกสาร มศ 4.1.1-1 ถึง มศ 4.1.2-7) โดยบูรณาการรํวมกับการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ รวมถึงการ
ให๎บริการทางวิชาการ เพื่อให๎เกิดประโยชน์รอบด๎าน และเป็นการบริหารงบประมาณ เพื่อให๎สามารถดาเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมฯ รํวมกับหนํวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลํงอื่นอีกด๎วย โดยแตํละโครงการต๎องระบุความสอดคล๎องกับ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ที่วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ ไปตอบรับ ซึ่งมี
รายละเอียดของแผนการดาเนินงานด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
แผนการดาเนินงานด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผู๎เข๎ารํวม
(คน)

ผลประเมิน
รวม

70

4.51
(ร๎อยละ 90.20)

ส่วนกลาง
1. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหมํ ประจาปีการศึกษา 2561 (เงินรายได๎ :
3 ส.ค.61)
2. โครงการไหว๎ครูคณะมัณฑนศิลป์ (เงินรายได๎ : 6 ก.ย.61)
3. นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ
สืบสานมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 (งบแผํนดิน : 15-30
ก.ย.61)
4. โครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 15 (Designer of the Year
2019) (งบแผํนดิน : 1,500,000 : ต.ค.61 - ก.ย.62)
4.1 กิจกรรม Designer of the Year Talk 2018 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.61
4.2 จัดบูธแสดงผลงานนักออกแบบแหํงปี (Designer of the year) ในงานแสดงสินค๎า
ไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ “Style 2018” ณ Hall EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา ระหวํางวันที่ 17 - 21 ต.ค.61
4.3 การคัดเลือกนักออกแบบ รอบคัดสรร ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสํงเสริมการค๎า
ระหวํางประเทศ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.62
4.4 การสัมภาษณ์และถํายทาวีดโี อผู๎ผํานเข๎ารอบสุดท๎าย (Finalist) ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น
1 กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ระหวํางวันที่ 22-23 มิ.ย.62
4.5 การคัดเลือกนักออกแบบ รอบคัดสรร รอบตัดสิน ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 1 กรม
สํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ เมือ่ วันที่ 20 ก.ค.62
5. พิธีทาบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะมัณฑนศิลป์ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 18 พ.ค.62

283

4.75
(ร๎อยละ 95)
4.42
(ร๎อยละ 88.40)

41
25
63
80

เสร็จสิ้น

300

เสร็จสิ้น

63

เสร็จสิ้น

18

กาลัง
ดาเนินงาน

83

85
(4.25)

1. โครงการทาบุญโรงปฏิบตั ิงาน * (เงินรายได๎ 9,000 : 25 พ.ย.60)

167

-

2. โครงการมิตรสัมพันธ์ คณาจารย์ ศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือ (เงินรายได๎ 20,000 : 25 พ.ย.60)

165

-

6. โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF (T) festival” (งบภายนอก
111,000 : 15 - 17 ก.พ.62)
7. นิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition ระหวํางวันที่ 19 – 24 พ.ย.
61 ณ Hue University Vietnam
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
1. โครงการตาราภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน (เงินรายได๎ 100,000 งบภายนอก
100,000 : พ.ค.62)
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
1. โครงการบูรณาการทางการศึกษารํวมกับมหาวิทยาลัยทางด๎านการออกแบบ ภาคเหนือ ปี
การศึกษา 2561 (เงินรายได๎ 70,000 : 23-26 พ.ย.61)
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
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แผนการดาเนินงานด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผู๎เข๎ารํวม
(คน)

ผลประเมิน
รวม

120

4.50
(ร๎อยละ 90.00)

120

-

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
1. โครงการประยุกตศิลป์โฮมเมด ครั้งที่ 5 (เงินรายได๎ 10,000 : 4-14 ธ.ค.61)
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
1. โครงการทาบุญขึ้นปีใหมํของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา* (เงินรายได๎และแหลํงอื่น :
ม.ค.62)
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
1. โครงการหนึ่งอาจารย์ หนึ่งตารา (เงินรายได๎ : ต.ค.60 – ก.ย.61)

กาลัง
13

ดาเนินงาน

40

เสร็จสิ้น

ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
1. พิธีทาบุญเลี้ยงพระ ของภาควิชาการออกแบบเครื่องแตํงกาย *
* เป็นกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด๎านการสํงเสริมประเพณีไทย

3. กากับติดตามให๎มีการดาเนินงานตามแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2561 การดาเนินงานของโครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 15
(Designer of the year 2019) ได๎มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดาเนินงานเป็นระยะๆ และมีการ
รายงานมติฯ โดยฝ่ายเลขานุการ ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อรับทราบ เป็นการกากับให๎มีการ
ดาเนินงานตามแผนและนโยบายของผู๎บริหาร สํวนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชาตํางๆ ซึ่งผําน
การอนุมัติในรูปของแผนการปฏิบัติราชการประจาปีของภาควิชา (แผนงานรวม) แล๎วนั้น เมื่อถึงชํวงการดาเนินงาน
จริงซึ่งสัมพันธ์กับการประสานงานติดตํอ การขอใช๎ทรัพยากรตํางๆ จะมีการตรวจสอบกับงานแผนและสํงเสริมทาง
วิชาการ วําเป็นโครงการที่ระบุในแผนตามที่ได๎รับอนุมัติแล๎วหรือไมํ (เอกสาร มศ 4.1.2-1 ถึง มศ 4.1.2-7)
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบํงชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด๎านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
คณะฯ มีการติดตามผลประเมินความสาเร็จของโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบํงชี้วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ โดยมีข๎อกาหนดให๎คณะทางานฝ่ายประเมินผลของโครงการฯ หรือผู๎ที่ได๎รับ
มอบหมาย ต๎องรายงานผลการประเมินโครงการฯ ภายหลังการดาเนินงานเสร็จสิ้น ตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ภายในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให๎การติดตามผลความสาเร็จของแผนเป็นไปอยํางตํอเนื่อง (เอกสาร มศ 4.1.41 ถึง 5)
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในทุกปีคณะฯ จะมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณา ภายหลังจากการพิจารณาผลดาเนินงานของคณะกรรมการประจาคณะฯ เสร็จสิ้น ฝ่าย
เลขานุการจะทาการสรุปมติที่ประชุมแจ๎งไปยังคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบโครงการ เพื่อให๎รับทราบข๎อคิดเห็นและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติในการนาไปปรับปรุงแผนกิจกรรม หรือการดาเนินโครงการในครั้งตํอไป สาหรับโครงการที่จัด
ตํอเนื่องทุกปี (เอกสาร มศ 4.1.4-3 และ มศ 4.1.4-5) สํวนการดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มี
95

การลงนามความรํวมมือทางวิชาการกับหนํวยงานอื่น เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นในแตํละปี จะมีการประชุมหารือรํวมกัน
ระหวํางคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบโครงการ กับตัวแทนหนํวยงานที่มีความรํวมมือ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ (เอกสาร มศ 4.1.4-1 ถึง 2, มศ 4.1.4-4)
6. เผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือบริการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน ในรูปแบบของการสาธิตและจาหนํายผลงานออกแบบตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เชํน กิจกรรมการสาธิต
งานเพ๎นท์บนกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศึกษาภาคประยุกตศิลปศึกษาในเทศกาลงานศิลป์ กิน เลํน เพลิน
ระหวํางวันที่ 5-9 มิ.ย.62 ณ ศูนย์การค๎าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (เอกสาร มศ 4.1.6-1), โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม
และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF (T) festival” ระหวํางวันที่ 15 - 17 ก.พ.62 ณ บริเวณรอบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์ (เอกสาร มศ 4.1.1-7) รวมไปถึงกิจกรรมที่คณะฯ มีสํวนรํวมในการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสถาบัน คือ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด๎านศิลปะและการออกแบบ QS
Totally Arts Summit 2018 ภายใต๎หัวข๎อ 21st Century Art and Design Education : Nurturing Passion
with Purpose ระหวํางวันที่ 24 - 26 ต.ค.61 ณ ห๎องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ (เอกสาร
มศ 4.1.6-2) หรือการเผยแพรํในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามข๎อกาหนดของแหลํงทุน เชํน ทาเนียบผลิตภัณฑ์ต๎นแบบที่
ได๎รับการพัฒนาในโครงการสร๎างมูลคําเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ของประเทศไทย จากโครงการในปีที่แล๎วคือ กิจกรรม
ปรึกษาแนะนาเชิงลึกการพัฒนาผ๎าไทยสูํสากล ภายใต๎โครงการสร๎างมูลคําเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ของประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนโดยกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม (เอกสาร มศ 4.1.6-3)
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎ดาเนินการเผยแพรํฯ ในรูปแบบของนิทรรศการ เชํน การแสดงผลงานคณาจารย์
คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 15 -30 ก.ย.61 ณ หอศิลป์รํวมสมัยราชดาเนิน (เอกสาร มศ 4.1.1-4), บูธแสดง
ผลงานนักออกแบบแหํงปี (Designer of the year) ในงานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ “Style 2018” ณ
Hall EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหวํางวันที่ 17 - 21 ต.ค.61 (เอกสาร มศ 4.1.1-3),
นิทรรศการภายใต๎โครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 15 (Designer of the Year 2019) ซึง่
จัดในงาน Cloud of the Fashion, Premier Vision Paris ที่มีผลงานนักออกแบบแหํงปีรํวมแสดง ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส ระหวํางวันที่ 19 – 21 ก.ย.61 (เอกสาร มศ 4.1.4-2), และนิทรรศการในโครงการ 2018 Pacific Rim
International Exhibition ระหวํางวันที่ 19 – 24 พ.ย.61 ณ Hue University Vietnam (เอกสาร มศ 4.1.4-4)
ทั้งนี้ คณะมัณฑนศิลป์ ยังได๎มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และประกาศยกยํองผู๎ได๎รับรางวัล สาหรับลักษณะกิจกรรมที่มีการประกวดตํางๆ ผํานสื่อ Social Media ตลอดจน
ผํานเว็บไซต์คณะฯ อีกด๎วย (เอกสาร มศ 4.1.6-4)
7. กาหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด าเนิ น งานตามภารกิ จ ด๎ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของคณะมั ณ ฑนศิ ล ป์
นอกเหนือจากเผยแพรํผลงานศิลปะและการออกแบบจากการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษา คณาจารย์
และศิษย์เกํามีสํวนรํวมเชิงประจักษ์ ให๎เป็นที่แพรํหลายแกํผู๎ประกอบการ ผู๎สนใจและสาธารณชนทั่วไปแล๎ว ยังเป็นการ
นาเสนอมาตรฐานของผลงานศิลปะและการออกแบบ รวมถึงบุคลากรในวงวิชาชีพด๎วย ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษา
คณาจารย์ และศิษย์เกําที่ได๎รับรางวัลทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ อยํางตํอเนื่อง (มศ 4.1.6-4)
โดยคณะฯ มี โ ครงการหลั ก ด๎านทานุ บ ารุ งศิ ลปวัฒนธรรม คื อ โครงการเส๎ นทางสูํ ระดั บสากลของนักออกแบบไทย
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(เอกสาร มศ 4.1.1-1 ถึง 3 และ 4.1-4-1 ถึง 2) ที่ได๎สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถาบันที่มีการจัดการเรียนการ
สอนด๎านศิลปะและการออกแบบ กับกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , สมาคมมัณฑนากรแหํง
ประเทศไทย, สภาสถาปนิก (สถาปัตยกรรมภายใน), สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย ในการรํวมกันกาหนดมาตรฐาน
ด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ดังปรากฏในผลงานและบุคลากรในวงวิชาชีพศิลปะและการออกแบบของไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติจนถึงระดับนานาชาติแล๎ว
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎รับเชิญจากสถาบัน Hue University สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เจ๎าภาพในการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากศิลปินและนักออกแบบในภูมิภาค Pacific ระดับนานาชาติ “2018 Pacific Rim
International Exhibition” ขึ้นที่เวียดนาม ระหวํางวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู๎ทางด๎านศิลปะ, การออกแบบและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแตํละชนชาติ ที่จะชํวยสานตํอความรํวมมือ
ในการกาหนดหรือสร๎างมาตรฐานด๎านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ ภูมิภาค Pacific ตํอไป (เอกสาร
มศ 4.1.4-4)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 4.1.1-1
มศ 4.1.1-2
มศ 4.1.1-3

มศ 4.1.1-4

มศ 4.1.1-5

มศ 4.1.1-6
มศ 4.1.1-7
มศ 4.1.1-8
มศ 4.1.2-1

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสาร โครงการเส๎นทางสูรํ ะดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 14 (Designer of the Year 2018)
การดาเนินโครงการเส๎นทางสูํระดับสากลของนักออกแบบไทย ครั้งที่ 15 Designer of the Year 2019
Fanpage : Designer of the Year
ภาพขําว บูธแสดงผลงานนักออกแบบแหํงปี (Designer of the year) ในงานแสดงสินค๎าไลฟ์สไตล์ระดับ
นานาชาติ “Style 2018” ณ Hall EH 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหวํางวันที่
17 - 21 ต.ค.61
https://www.facebook.com/dyawards/posts/2714757498549844
https://www.facebook.com/dyawards/posts/2715856201773307
ภาพขําว นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 : สํงเสริมชุมชนต๎นแบบ สืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 15 -30 ก.ย.61 ณ หอศิลป์
รํวมสมัยราชดาเนิน
http://decorate.su.ac.th/news-event/นิทรรศ-อ-2561/?fbclid=IwAR2BwfSq5wEkMImje
O1EPoUyQWJC2IdIbTOj4MJog2YZslCw-M4qeGxTOTI
https://www.facebook.com/thanatornj/posts/2277605588926091
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156901461207042
ภาพขําว โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหมํ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตร
พงศ์ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/พัฒนาคุณ-จริยธรรม61/
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10156787346817042
ภาพขําว โครงการไหว๎ครูคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 ณ ห๎องประชุมยาใจ จิตรพงศ์ อาคารศิลป์
พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
http://decorate.su.ac.th/news-event/ไหว๎ครู61/
ภาพขําว โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 37 “.GIF (T) festival” ระหวํางวันที่ 15 17 ก.พ.62 ณ บริเวณรอบอาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ พระราชวังสนามจันทร์
https://www.facebook.com/GiftFestivalSU
บันทึกเสนอขออนุมัติโครงการบูรณาการทางการศึกษารํวมกับมหาวิทยาลัยทางด๎านการออกแบบ
ภาคเหนือ ระหวํางวันที่ 23 - 26 พ.ย.61 ณ สาขาหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง เมื่อวันที่ 16 ต.ค.61
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบตกแตํงภายใน
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หมายเลข
มศ 4.1.2-2
มศ 4.1.2-3
มศ 4.1.2-4
มศ 4.1.2-5
มศ 4.1.2-6
มศ 4.1.2-7
มศ 4.1.4-1
มศ 4.1.4-2
มศ 4.1.4-3
มศ 4.1.4-4
มศ 4.1.4-5
มศ 4.1.6-1

มศ 4.1.6-2

มศ 4.1.6-3
มศ 4.1.6-4

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาควิชาออกแบบเครื่องแตํงกาย
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 10/ 2561 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 เรื่อง รายงาน
ประเมินผลกิจกรรม Designer of the Year Talk 2018 จัดเมื่อวันที่ 26 ส.ค.61
สูจิบัตรงาน Cloud of the Fashion, Premier Vision Paris ที่มีผลงานนักออกแบบแหํงปีรํวมแสดง ณ
ประเทศฝรั่งเศส ระหวํางวันที่ 19 – 21 ก.ย.61
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 10/ 2561 เมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 เรื่อง รายงาน
ประเมินผลนิทรรศการผลงานคณาจารย์ฯ ประจาปี 2561 จัดระหวํางวันที่ 15 - 30 ก.ย.61
สูจิบัตรนิทรรศการ 2018 Pacific Rim International Exhibition ระหวํางวันที่ 19 – 24 พ.ย.61 ณ
Hue University Vietnam
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/ 2562 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 เรื่อง รายงาน
สรุปโครงการประยุกตศิลป์โฮมเมด ครั้งที่ 5 ประจาปี 2562 จัดระหวํางวันที่ 4 - 14 ธ.ค.61
กิจกรรมการสาธิต งานเพ๎นท์บนกระเป๋า และออกร๎านขายของนักศึกษาภาคประยุกตศิลปศึกษา
ในเทศกาลงานศิลป์ กิน เลํน เพลิน ระหวํางวันที่ 5-9 มิ.ย.62 ณ ศูนย์การค๎าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
https://www.facebook.com/decorativearts/posts/10157554318387042
https://www.facebook.com/prayuktsilpasuksa/posts/3252936734732540
ภาพขําว การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด๎านศิลปะและการออกแบบ QS Totally Arts Summit
2018 ภายใต๎หัวข๎อ 21st Century Art and Design Education : Nurturing Passion with
Purpose ระหวํางวันที่ 24 - 26 ต.ค.61 ณ ห๎องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
https://www.matichon.co.th/education/news_1067763
https://www.facebook.com/events/280065119447653/
https://www.thaipost.net/main/detail/15477
https://www.youtube.com/watch?v=7VYJZPpEW30&fbclid=IwAR1jCdxcYL5XnYgWUdObJ
4bhOtYH7HklGaKl4q1OczYC2cFhsbTpio14G1E
https://www.allthaievent.com/event/20956/
หนังสือ ทาเนียบผลิตภัณฑ์ต๎นแบบที่ได๎รับการพัฒนาในโครงการสร๎างมูลคําเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค์ของ
ประเทศไทย : กิจกรรมปรึกษาแนะนาเชิงลึกการพัฒนาผ๎าไทยสูํสากล โดย กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาพขําว คณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาของคณะฯ ได๎รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561
https://www.facebook.com/saved/?cref=75&list_id=2729298650474063

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
4.1
7 ข๎อ
7 ข๎อ
5 คะแนน
5/ 1 = 5.00 คะแนน
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 1 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดเด่น
1. คณะมัณฑนศิลป์เป็นสถาบันชั้นนา บุคลากรมีผลงานที่เป็นแบบอยํางมาตรฐานคุณภาพ ในสาขาศิลปะ
การออกแบบ มีผลงานของอาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เกําได๎รับรางวัลจานวนมาก
2. คณะฯ สามารถบูรณาการโครงการ/ กิจกรรมฯ รํวมกับการสอน การวิจัยและสร๎างสรรค์ รวมถึงการ
ให๎บริการทางวิชาการ โดยได๎รับการสนับสนุนจากเครือขํายความรํวมมือในโครงการ/ กิจกรรมนั้นๆ ทาให๎เกิดการ
สํงเสริมการปฏิบัติงานและการประสานงานระหวํางพันธกิจ
3. คณะฯ เริ่มมีการขยายโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบอื่น และยกระดับความรํวมมือ
ให๎โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว๎าง โดยการจัดทาโครงการรํวมกับองค์กรระดับชาติ และสถาบันการศึกษด๎านศิลปะ
และการออกแบบในตํางประเทศ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรดาเนินการจัดทาฐานข๎อมูลสารสนเทศโครงการศิลปวัฒนธรรมมัณฑนศิลป์กับสังคม
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข๎อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล๎องกับกลุํมสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู๎บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํ
ละหลั กสู ตร สั ดสํ ว นคําใช๎จํ ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยํางตํอเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ๎มคําของการบริหาร
หลั กสู ตร ประสิ ทธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ลในการผลิ ตบัณฑิ ต และโอกาสในการ
แขํงขัน
ดาเนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ที่สํงผล
ตํอการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให๎ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดาเนินงานอยํางชัดเจน
ค๎ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากความรู๎ ทั้ ง ที่ มี อ ยูํ ใ นตั ว บุ ค คล ทั ก ษะของผู๎ มี
ประสบการณ์ ต รง และแหลํ ง เรี ย นรู๎ อื่ น ๆ ตามประเด็ น ความรู๎ อยํ า งน๎ อ ย
ครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย จัดเก็บอยํางเป็นระบบ
โดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
จริง
การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ด าเนิ นงานด๎ านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล๎ องกั บพั นธกิ จและพั ฒนาการของคณะที่ ได๎ ปรั บให๎ การ
ดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิ น
คุณภาพ

2

3

4
5

6
7
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข๎อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี












ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: 7 ข๎อ
: 7 ข๎อ
: 7 ข๎อ
: 7 ข๎อ

เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน
ผลการดาเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล๎องกับกลุํมสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู๎บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จากการสัมมนาคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปี 2561 (ภายใต๎โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบ
สานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 และสัมมนาคณาจารย์ – เจ๎าหน๎าที่ ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 1-3 มิ.ย.61 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสาร มศ 5.1.1-1) คณะ
ผู๎บริหารได๎มีการนาเสนอภาพรวมการดาเนินงานของคณะฯ ตลอดปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นข๎อมูลให๎ภาควิชาและ
สานักงานคณบดี พิจารณาประกอบการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีของหนํวยงานยํอย
(เอกสาร มศ 5.1.1-2 ถึง 3) โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ยังคงมีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผน/
กลยุทธ์ตํางๆ ของภาควิชาและสานักงานคณบดีผํานที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ (เอกสาร มศ 5.1.1-4) และ
รายงานให๎หนํวยงานกลางของมหาวิทยาลัยทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน (เอกสาร มศ 5.1.1-5)
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด๎วยต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร สัดสํวนคําใช๎จําย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยํางตํอเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ๎มคําของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขํงขัน
ในการดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลต๎นทุนตํอหนํวยในแตํละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะแจ๎งขอข๎อมูลการ
ใช๎จํายงบประมาณทุกแหลํงเงินมายังคณะวิชา ฝ่ายการเงินของคณะฯ จะดาเนินการจัดทาข๎อมูลการใช๎จําย
งบประมาณทุกแหลํงเงินแยกตามหลักสูตรทุกหลักสูตร สํงให๎กองคลังมหาวิทยาลัย เมื่อได๎รับข๎อมูลแล๎ว
มหาวิทยาลัยจะทาการคานวณต๎นทุนตํอหนํวยแยกตามระดับการศึกษา ระดับหลักสูตร แจ๎งกลับมายัง
คณะฯ ซึ่งจะได๎นาเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการและวางแผนการใช๎จํายของคณะฯ และหลักสูตร เชํน การกาหนดแนวโน๎มอัตราคําธรรมเนียม
การศึกษา คําหนํวยกิตในอนาคต (เอกสาร มศ 5.1.2-1) ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการตาม
ภารกิจประจาของหนํวยงาน และการผลิตบัณฑิต นอกจากงบประมาณด๎านการบริหารทั่วไปแล๎ว คณะฯ
สัดสํวนคําใช๎จํายเพื่อสนับสนุนพัฒนานโยบายด๎านตํางๆ ดังนี้ พัฒนานักศึกษา ด๎านกิจกรรมนักศึกษา สวัสดิการ
และทุนการศึกษา ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 (ทุนการศึกษาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3) ด๎านการพัฒนาบุคลากร ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 2 ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 2 ด๎านการพัฒนาคณะวิชาไปสูํนานาชาติ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 2 ด๎านการวิจัยสร๎างสรรค์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 (สมทบเข๎ากองทุนวิจัยสร๎างสรรค์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอการบริหารจัดการ ละการผลิตบัณฑิตด๎านศิลปะ
และการออกแบบออกไปรับใช๎สังคมตํอไป
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3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ที่สํงผลตํอการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให๎ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะฯ ได๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยง (ณ วันที่ 23 มกราคม 2562) โดยมี
คณบดีเป็นประธาน หัวหน๎าภาควิชาหรือผู๎แทน เลขานุการคณะฯ หัวหน๎างาน และบุคลากรรํวมเป็นคณะกรรมการ
ซึ่งได๎มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เพื่อรํวมกันวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
กํอให๎เกิดความเสี่ยงตามบริบทของคณะฯ, ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารการศึกษา และวางแผนวิธีการแก๎ปัญหาความเสี่ยงในแตํละประเด็น โดยคณะฯ ได๎ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได๎มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน (บันทึกลงวันที่ 26 มิถุนายน
2562) ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ ซึง่ สํงผลตํอการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ที่สามารถลดลงอยูํในระดับต่ามาก ได๎แกํ การพัฒนาผู๎บริหารและบุคลากรบางสํวน
ให๎พร๎อมตํอความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของคณะฯ การ
เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับกฎระเบียบเรื่องผลประโยชน์ทับซ๎อนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
จานวนนักศึกษาที่เข๎าศึกษาไมํเป็นไปตามเป้าหมาย การขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดทาหลักสูตรตามแนวทาง
OBE และระบบการประเมินด๎วยเกณฑ์ AUN-QA การพัฒนาคุณภาพของบริการและสภาพแวดล๎อม ให๎เอื้อตํอการ
เรียนรู๎และสํงเสริมคุณภาพชีวิตของบัณฑิต จานวนผลงานวิจัย/ สร๎างสรรค์ที่ได๎รับการเผยแพรํมีน๎อย ซึ่งได๎รับการ
แก๎ไขให๎อยูํในระดับที่ควบคุมได๎แล๎ว (เอกสาร มศ 5.1.3-2)
4. บริหารงานด๎วยหลักธรรมาภิบาลอยํางครบถ๎วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอยํางชัดเจน
คณะมัณฑนศิลป์ มีการบริหารงานตามพันธกิจ ด๎วยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบ
มีสํวนรํวม โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ครบถ๎วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
ตารางที่ 5.1.4-1 ผลการดาเนินงานของผู๎บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ผู๎บริหารได๎กาหนดแผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2560 –
2563 โดยระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อกากับการ
ดาเนินงานเป็นรายปี ที่สอดคล๎องกับแผนนโยบาย
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อมีการถํายทอดไปยังแผนใน
ระดับ ภาควิชา/ หลั ก สูต ร และมีก ารด าเนิ นงาน
แล๎ ว แจ๎ ง ผลตํ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะฯ โดยสํ วนกลางจะรวบรวมและรายงานให๎
มหาวิทยาลัยตามรอบ 6, 9, 12 เดือนตํอไป
- ในการดาเนินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฎิบัติ
ราชการประจาปี คณะฯ กาหนดให๎ผู๎รั บผิด ชอบ
โครงการ/ กิ จ กรรม ท าการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน และรายงานตํอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ภายหลังเสร็จสื้นโครงการ/ กิจกรรม
ในระยะเวลา 1 เดือน
- มี ก ารปรั บ ปรุ ง ก าหนดการ ลั ก ษณะกิ จ กรรม
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หลักฐาน
- มติกรรมการประจาคณะฯ เรื่อง แผนปฎิบัติ
ราชการ ปีการศึกษา 2561 ภาควิชา/ หลักสูตร
(มศ 5.1.1-4)
- ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
รายงานความก๎าวหน๎าโครงการภารกิจเชิง
นโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ
6, 9 และ 12 เดือน (มศ 3.1.4-1)
- มติคณะกรรมการประจาคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการ/ กิจกรรมตํางๆ (มศ 5.1.1-4)

- ภาพขํ า วการจั ด โครงการ/ กิ จ กรรมตํ า งๆ

หลักธรรมาภิบาล

3. หลักการตอบสนอง

4. หลักภาระรับผิดชอบ

5. หลักความโปรํงใส

6. หลักการมีสํวนรํวม

ผลการดาเนินงาน
หัวข๎อการจัดกิจ กรรม ที่สอดคล๎ องกับกรอบของ
แผนปฏิบัติราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน และอยูํใน
ความสนใจของกลุํ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ให๎ ก ารจั ด
โครงการ/ กิจกรรม มีประสิทธิภาพ
- มี ก ารส ารวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา ผู๎ ใ ช๎
บั ณ ฑิ ต ผู๎ รั บ บริ ก ารทางวิ ช าการ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการ/ กิ จ กรรมท านุ บ ารุ งศิล ปวั ฒ นธรรม ที่
คณะฯ เป็นผู๎จัด เพื่อนาความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ
มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการด าเนิ น งานและ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเป้าหมาย
- คณะฯ ให๎ ข๎ อ มู ล รายชื่ อ / ชํ อ งทางติ ด ตํ อ ของ
นั ก วิ ช า ก า ร ผู๎ แ ท น อ ง ค์ ก ร วิ ช า ชี พ ส ถ า น
ประกอบการ บริ ษั ท ตํ า งๆ ที่ มี ค วามรํ ว มมื อ กั บ
คณะฯ ในการส ารวจรํ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดย
สถาบัน QS Ranking เพื่อนาความคิดเห็น และ
ข๎ อ เสนอแนะมาประกอบการพิ จ ารณาผลการ
ตอบสนองตํอวิสัยทัศน์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาแหํงการสร๎างสรรค์”
- มี ก ารลงนามค ารั บ รองการปฎิ บั ติ ง านของ
ผู๎ บ ริ ห าร เพื่ อ รั บ รองการปฎิ บั ติ ง านให๎ ไ ด๎ ต าม
เป้าหมายที่ได๎ให๎คารับรองไว๎
- กา รม อบ หม าย อ า นา จ หน๎ า ที่ แ ล ะค วา ม
รั บ ผิ ด ชอบของผู๎ บ ริ ห าร รองคณบดี หั ว หน๎ า
ภาควิชา
- มี ก ารแตํ ง ตั้ ง คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนรํวมกันเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบการ
จัดทาโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจของคณะ
- มี ก ารจั ด ท าสรุ ป ผลรายงานการเงิ น แจ๎ ง ตํ อ
ภาควิ ช าเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และเสนอตํ อ
คณะกรรมการประจาคณะฯ มีการเปิดโอกาสให๎ผมู๎ ี
สํวนได๎สํวนเสียได๎รํวมตรวจสอบ
- มีการประชาสัมพันธ์ขําวข๎อมูลที่เป็นประโยชน์แกํ
นักศึกษา บุคคลผู๎สนใจ ทางเว็ บไซต์และแฟนเพจ
ของคณะฯ
- คณะฯ ให๎ข๎อมูลรายชื่อ/ ชํองทางติดตํอของผู๎มี
สํ ว น ไ ด๎ สํ ว น เ สี ย ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํ ง ใสในการด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ก าหนดให๎ มี ก ารประชุ ม ของคณาจารย์ ภ ายใน
ภาควิชา/ หลักสูตร
- มี ก ารแตํ ง ตั้ ง คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนรํวมเป็นคณะกรรมการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมตามภารกิจ
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หลักฐาน
(Fanpage : Decorativearts)

- มติคณะกรรมการประจาคณะ เรื่อง ผลการ
ประเมินโครงการ/ กิจกรรมตํางๆ (มศ 5.1.1-4)

- การด าเนิ น งานตามนโยบาย ยกระดั บ สูํ
มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์
QS Stars Rating (มศ 5.1.4-1)

- คารับรองการปฎิบตั ิงาน/ เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการตามผลการเจรจาข๎อตกลง
- คาสั่งการมอบหมายหน๎าที่ รองคณบดี ฝ่า ย
ตํางๆ
- คาสั่งแตํงตั้งกรรมการฯ โครงการ กิจกรรม
ตํางๆ
- มติ ค ณะกรรมการประจ าคณะ เรื่ อ ง แจ๎ ง
รายรับ-รายจําย งบประมาณเงินรายได๎
- http://www.decorate.su.ac.th
- (Fanpage : Decorativearts)
- เอกสาร มศ 5.1.4-2 ถึง 4

- มติคณะกรรมการประจาคณะ เรื่อง รายงาน
การประชุมของภาควิชา/ หลักสูตร (มศ 5.1.14)
- ค าสั่ ง แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการโครงการ/
กิจกรรมตํางๆ

หลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
7. หลักการกระจายอานาจ - มีการมอบอานาจการบริหารงานของคณบดี ให๎
รองคณบดีปฎิบัติงานแทนคณบดี, การมอบอานาจ
การบริหารงานของเลขานุการคณะฯ ให๎หัวหน๎ า
งาน, การมอบอานาจการบริหารงานของหัวหน๎า
งาน ให๎บุคลากรภายในงาน เพื่อให๎การดาเนินงาน
ของคณะมีความตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
8. หลักนิติธรรม
- ยึดถือกฎระเบียบ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการปฎิบัติงาน
- ประกาศเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาผลประเมิ น การ
ปฏิบัติงานราชการ รอบ 6 เดือน
- คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากร ได๎ เ ข๎ า รํ ว มรั บ ฟั งการ
บรรยายจากคณะวิ ท ยากรในโครงการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ค ณ ะ ฯ
มัณฑนศิลป์ “AUN-QA Implementation and
Gap Analysis” ระหวํางวันที่ 28-29 พ.ย.61
โดยภายหลังการบรรยาย ภาควิชาออกแบบ
เครื่ อ งประดั บ ได๎ จั ด โครงการสั ม มนา ในการ
วางแผนนโยบายด๎านวิชาการ เพื่อสร๎างความสอด
รับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหมํ
(AUN QA) เมื่อวันที่ 11, 15 มิ.ย.62 เป็นการรับฟัง
ความต๎ อ งการที่ จ าเป็ น จากผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย
โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การเตรียมความพร๎อมใน
การเข๎าสูํเกณฑ์ดังกลําวในปีการศึกษา 2564
9. หลักความเสมอภาค
- บุคลากรของคณะฯ ได๎รับ การปฎิบัติอยํ างเป็ น
ธรรมและเทํ า เที ย ม ตามสิ ท ธิ แ ละเป็ น ไปตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และคณะฯ
- คณะฯ มีการคัดเลือกบุคคลเข๎าทางานและการ
คัดเลือกนักศึกษาใหมํ ด๎วยความรู๎ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์การรับสมัครที่ประกาศอยํางชัดเจน
- คณะฯ ได๎เปิดโอกาสให๎บุคลากรสายสนับสนุนเข๎า
รํ ว ม รั บ ฟั ง การชี้ แจ งระ เบี ยบใหมํ เกี่ ย วกั บ
ความก๎าวหน๎าของตาแหนํงในสายงานอยํางทั่วถึง
10. หลักมุํงเน๎นฉันทามติ - มีชํองทางการสื่อสารกับผู๎บริหารคณะฯ เชํน การ
เข๎าพบโดยตรง, เว็บไซต์คณะฯ, แฟนเพจของ
คณะฯ (Facebook) เป็นต๎น
- มี ก ารสั ม มนาคณาจารย์ ป ระจ าปี เพื่ อ แจ๎ ง
สถานภาพการด าเนิน งานของคณะฯ ในปั จจุบั น
และหารือประชาคมถึงแนวทางการดาเนินงานตาม
พันธกิจในระยะตํอไป
- มีการประชุม/ สัมมนาบุคลากรสานักงานคณบดี
ในเรื่ อ งที่ ส าคั ญ เพื่ อ หารื อ ข๎ อ ตกลงในการ
ดาเนินงาน และกระบวนงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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หลักฐาน
- คาสั่งมอบหมายอานาจหน๎าที่

- พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ฟอร์มรายงานการประเมินการปฏิบัติงานรอบ
6 เดือน
- เอกสาร มศ 5.1.4-5

- เอกสาร มศ 5.1.4-6

- กฎระเบียบ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศรับสมัครเข๎าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ฯ
- โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิบั ติ งาน หลัก สู ต ร
“การเขียนคูํมือการปฏิบัติงานจากงานประจา
เพื่ อ ขอก าหนดต าแหนํ งที่สู งขึ้น ของบุ คลากร
สายสนับสนุน ระหวํางวันที่ 5-9 พ.ย.61 (มศ
5.1.4-7)
- การนัดหมายทางโทรศัพท์ การประชุม
- http://www.decorate.su.ac.th
- (Fanpage : Decorativearts)
- รายงานการประเมิ น ผล โครงการสํ งเสริ ม
ชุ ม ชนต๎ น แบบสื บ สานมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมสูํเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 และ
สัมมนาคณาจารย์ – เจ๎าหน๎าที่ ประจาปี 2561
: 1-3 มิ.ย.61 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรี
สอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (มศ 5.1.1-1)
- โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 “แนว
ทางการประเมิน KPI & Competency” ณ

หลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
ปันธารา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหวําง
วันที่ 10, 14-16 มิ.ย.62 (มศ 5.1.4-8)

5. ค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู๎ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคล ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง และแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ
ตามประเด็นความรู๎ อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิตและด๎านการวิจัย จัดเก็บอยํางเป็น
ระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง
คณะฯ ได๎จัดโครงการ/ กิจกรรม ที่มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ พ.ศ.2560-2563
ด๎านการจัดการความรู๎ และกาหนดบุคลากรกลุํมเป้าหมาย ที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะด๎านการผลิตบัณฑิต (และ
การบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA) และด๎านการวิจัยอยํางชัดเจน ตามประเด็นความรู๎ที่กาหนด
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง โดยให๎สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู๎ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสาร มศ 5.1.5-1) ได๎แกํ
1) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะฯ มัณฑนศิลป์ “AUN-QA Implementation and
Gap Analysis” ระหวํางวันที่ 28-29 พ.ย.61 (เอกสาร มศ 5.1.4-5)
2) โครงการสัมมนา ในการวางแผนนโยบายด๎านวิช าการ เพื่อสร๎างความสอดรับกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระบบใหมํ (AUN QA) เมื่อวันที่ 11, 15 มิ.ย.62 (เอกสาร มศ 5.1.4-6)
3) ระบบ E-Learning สาหรับอาจารย์ โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะฯ มี 12 รายวิชาที่พร๎อมใช๎งานแล๎ว
(เอกสาร มศ 5.1.5-2)
4) การรายงานผลการไปนาเสนอผลงานวิชาการในตํางประเทศ เพื่อถํายทอดประสบการณ์ด๎านศิลปะและการ
ออกแบบให๎ แกํคณาจารย์ โดยคณะฯ มีข๎อกาหนดให๎ อาจารย์ที่ได๎รับทุนสนับสนุนให๎ ไปนาเสนอผลงาน
วิชาการในตํางประเทศ เมื่อกลับมาจากการเผยแพรํผลงานฯ แล๎วต๎องรายงานผลฯ ที่ได๎รับตํอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ ด๎วย (เอกสาร มศ 5.1.5-3 ถึง 5)
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสานักงานคณบดี ซึ่งเป็น
ผู๎รับผิดชอบโครงการตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ได๎กาหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายเพื่อประเมินผลความสาเร็จของแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสรุปจากผลความสาเร็จในการ
ดาเนินโครงการสัมมนาคณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ และรายงานผลโครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานคณบดี ซึ่งจัดเป็น
ประจาปีทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางบุคลากร (เอกสาร มศ 5.1.4-8) เมือ่ การดาเนินโครงการ/ กิจกรรม
เสร็จสิ้นแล๎ว คณะกรรมการดาเนินงานฯ จะจัดทารายการประเมินผลสาเร็จตามคําเป้าหมายของตัวชี้วัด เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ และแจ๎งผลสาเร็จของโครงการ/ กิจกรรมตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยตํอไป
(เอกสาร มศ 5.1.6-1)
7. ดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได๎ปรับให๎การดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด๎วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
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คณะมัณฑนศิลป์ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล๎องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะฯ ใช๎
เป็นกลไกในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพให๎ได๎มาตรฐานมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปีการศึกษา 2543
ประกอบด๎วย 3 ระบบ คือ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยมีกลไกที่สาคัญ คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจา
คณะฯ ทาหน๎าที่กากับการดาเนินงานให๎เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพฯ ที่คณะฯ ตั้งไว๎และสอดคล๎องกับ
มหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการประกันคุณภาพฯ ที่เป็นผู๎แทนหลักสูตรทุกหลักสูตร คณะกรรมการประจาคณะฯ ที่เป็น
ผู๎บริหารและผู๎แทนภาควิชา เป็นกลไกหลักในการประสานความรํวมมือระหวํางหลักสูตรกับคณะฯ โดยการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีระบบการดาเนินงานตามประเด็นข๎างต๎น อยํางตํอเนื่องมาจากปีที่
ผํานมา ดังตํอไปนี้
1) การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
คณะฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2561 (เอกสาร มศ 5.1.7-1) ทีเ่ ป็นผลจากการจัด
ประเมินคุณภาพฯ ในปีที่ผํานมาตามตัวบํงชี้ สกอ. (เอกสาร มศ 5.1.7-2) เพื่อพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานของ
โครงการ/ กิจกรรมตํางๆ ซึ่งมีการเสนออนุมัติ พิจารณาแผนงานและเป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณ และการระบุ
รายชื่อผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจน โดยได๎รับการตรวจสอบตั้งแตํขั้นตอนการเสนอแผนฯ/ โครงการ (ตัวอยํางเชํน
เอกสาร มศ 5.1.7-3) การแจ๎งผลเข๎าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ อันเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารงาน
ตามปกติของคณะฯ และการรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ สอดคล๎องตามมติที่ประชุมระดับมหาวิทยาลัย
กาหนด (เอกสาร มศ 5.1.7-4)
2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดใน CHE QA Online
มหาวิทยาลัยกาหนดให๎คณะวิชามีการประเมินผลการดาเนินงานประจาปี (เอกสาร มศ 5.1.7-5) เพื่อจะ
ได๎ทราบความก๎าวหน๎า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดาเนินงาน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน
พร๎อมทั้งเสนอแนวทางพัฒนา ในรูปแบบของการประเมินตามสภาพจริงจากรายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพ (เอกสาร มศ 5.1.7-2) โดยในปีการศึกษา 2561 นี้คณะฯ ได๎มีการเสนอโครงการรวมเพื่อดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา (เอกสาร มศ 5.1.7-6) เพื่อสนับสนุนให๎การประเมินฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ (เอกสาร มศ 5.1.7-7) ได๎ข๎อสรุปของข๎อมูลที่มีความครบถ๎วนตามที่กาหนดใน CHE-QA ซึ่งมี
ผู๎รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา (เอกสาร มศ 5.1.7-8)
3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ในกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ หลังจากมีการรายงานผลการประเมินระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2561 คณะฯ จะได๎รับทราบผลทั้งจากการประเมินระดับหลักสูตร ระดับคณะฯ เอง และระดับ
สถาบัน (ในสํวนของคณะฯ) ที่จะเป็นข๎อมูลสาคัญในการดาเนินการตามระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ รอบปี
การศึกษาใหมํ คณะฯ จึงนาผลการประเมินทั้ง 3 สํวนนี้มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ และแจ๎ง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะนาข๎อมูลทุกคณะวิชา/ หนํวยงานสนับสนุนไปจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (เอกสาร มศ 5.1.7-4) เพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพฯ ของทั้งสถาบันตํอไป
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎ให๎ความรํวมมือนาสํงข๎อมูลและสํงบุคลากรเข๎ารํวมโครงการและกิจกรรมด๎านการ
ประกันคุณภาพฯ ที่เกิดขึ้นในระหวํางปี (เอกสาร มศ 5.1.7-9 ถึง 10) เพื่อรํวมขับเคลื่อนการดาเนินงานให๎เป็นไปตาม
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นโยบาย โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีแนวทางที่จะนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx), เกณฑ์ TQR, เกณฑ์ AUN-QA และ QS Ranking มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานของคณะวิชาและหลักสูตร จึงได๎มีการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ และจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการใช๎เกณฑ์ตํางๆ ดังกลําวแกํคณะวิชา (เอกสาร มศ 5.1.4-1, 5.1.7-11 ถึง มศ 5.1.7-13) เพื่อเตรียม
ความพร๎อมสาหรับระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพฯ ที่ยกระดับมหาวิทยาลัยสูํมาตรฐานสากล และ
ได๎รับการจัดอันดับอยํางเหมาะสมตํอไป
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 5.1.1-1
มศ 5.1.1-2
มศ 5.1.1-3
มศ 5.1.1-4
มศ 5.1.1-5
มศ 5.1.2-1
มศ 5.1.3-1
มศ 5.1.3-2
มศ 5.1.4-1

มศ 5.1.4-2
มศ 5.1.4-3
มศ 5.1.4-4
มศ 5.1.4-5
มศ 5.1.4-6
มศ 5.1.4-7

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประเมินผล โครงการสํงเสริมชุมชนต๎นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูํ
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ ครั้งที่ 3 และสัมมนาคณาจารย์ – เจ๎าหน๎าที่ ประจาปี 2561 : 1-3 มิ.ย.61 ณ
โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ใช๎หลักฐาน มศ 4.1.2-1 ถึง มศ 4.1.2-7 แผนปฏิบัตริ าชการของภาควิชาตํางๆ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมัณฑนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ปีการศึกษา 2561
ใช๎หลักฐาน มศ 3.1.4-1 บันทึกแจ๎งผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ รายงานความก๎าวหน๎า
โครงการภารกิจเชิงนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน (รายงานทาง MIS)
การคานวณต๎นทุนตํอหนํวยหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 (ดาเนินงานผํานระบบ MIS)
คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการระบบบริหารความเสี่ยง คณะมัณฑนศิลป์ ณ วันที่ 23 ม.ค.62
เอกสารการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะฯ ปีการศึกษา 2561
การดาเนินงานตามนโยบาย ยกระดับสูํมหาวิทยาลัยชั้นนาที่มีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ QS Stars Rating
- การประชุมหารือเพื่อวางแผนและเตรียมความพร๎อมในการรับการประเมินตามเกณฑ์ QS Stars
Rating เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61, 11 ต.ค.61, 17 ต.ค.61, 15 ม.ค.62
- บันทึกแจ๎งข๎อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด QS Stars Rating ปีการศึกษา 2560 ในสํวนของ
คณะฯ (ลงวันที่ 2 พ.ย.61)
- บันทึกเวียนแจ๎งขอให๎ภาควิชาตํางๆ พิจารณาตรวจสอบและเพิ่มเติมรายชื่อผู๎ตอบแบบสอบถาม QS
Survey เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61
- บันทึกแจ๎งรายชื่อผู๎ตอบแบบสอบถาม QS Survey ในสํวนของคณะฯ ลงวันที่ 21 ธ.ค.61
- การแจ๎งข๎อมูลเพิ่มเติมตามเกณฑ์ QS Stars Rating ทาง E-Mail เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 (บันทึกลงวันที่
18 ม.ค.62)
บันทึกแจ๎งปฏิทินและคูํมือการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 เม.ย.62
บันทึกแจ๎งรายชื่อผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายในและภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในสํวนของ
คณะฯ ลงวันที่ 22 เม.ย.62
บันทึกแจ๎งชํองทางตอบแบบวัดการรับรู๎ของผูม๎ ีสํวนได๎สํวนเสียภายใน (IIT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ลงวันที่ 3 พ.ค.62
เอกสารการดาเนินงาน โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคณะฯ มัณฑนศิลป์ “AUNQA Implementation and Gap Analysis” ระหวํางวันที่ 28-29 พ.ย.61
เอกสารการดาเนินงาน โครงการสัมมนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ปีการศึกษา 2562 : การ
วางแผนนโยบายด๎านวิชาการเพื่อสร๎างความสอดรับกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบใหมํ
(AUN QA) เมื่อวันที่ 11, 15 มิ.ย.62
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน หลักสูตร “การเขียนคูํมือการปฏิบตั ิงานจากงานประจาเพื่อขอกาหนด
ตาแหนํงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ระหวํางวันที่ 5-9 พ.ย.61
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หมายเลข
มศ 5.1.4-8
มศ 5.1.5-1
มศ 5.1.5-2

มศ 5.1.5-3
มศ 5.1.5-4
มศ 5.1.5-5
มศ 5.1.6-1
มศ 5.1.7-1
มศ 5.1.7-2
มศ 5.1.7-3
มศ 5.1.7-4

มศ 5.1.7-5

มศ 5.1.7-6
มศ 5.1.7-7

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารการดาเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “แนว
ทางการประเมิน KPI & Competency” ณ ปันธารา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหวํางวันที่ 10,
14-16 มิ.ย.62
เอกสารการดาเนินงานด๎านการจัดการความรู๎ ประจาปีการศึกษา 2561/ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผํานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายวิชาที่เผยแพรํผํานสื่อการสอน e-Learning
ข๎อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.62
https://elearning.su.ac.th/index.php
https://elearning.su.ac.th/course/index.php?categoryid=37
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 8/ 2561 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 เรื่อง
รายงานผลการไปนาเสนอผลงานวิชาการในตํางประเทศ (อ.ธาตรีฯ)
บันทึกแจ๎งมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 9/ 2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61 เรื่อง
รายงานผลการไปนาเสนอผลงานในตํางประเทศ (อ.คณิตาฯ)
บันทึกสํงรายงานการเดินทาง โครงการความรํวมมือทางวิชาการ ระหวํางภาควิชาการออกแบบเครื่อง
แตํงกายกับ Accademia Santa Giulia, Brescia, Italy เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.61
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ พศ.
2562 (เอกสารการติดตามผลดาเนินงานรอบ 9 เดือน : 1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62)
แผนพัฒนาคุณภาพฯ ตามตัวบํงชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา
2561 (บันทึกแจ๎งมหาวิทยาลัย 5 ต.ค.61)
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2560 (ประเมิน
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61)
บันทึกขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพฯ ประจาปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 มิ.ย.61
เอกสารการประสานงานด๎านประกันคุณภาพฯ ที่สอดคล๎องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประกอบด๎วย
- บันทึกมหาวิทยาลัยเชิญเข๎ารํวมการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน ลงวันที่ 17 ต.ค.61
- แผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 (บันทึกแจ๎ง
มหาวิทยาลัย 27 พ.ย.61)
- บันทึกแจ๎งให๎ตรวจสอบข๎อมูลจานวนนักศึกษา เพื่อเตรียมประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้การ
ประกันคุณภาพฯ ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 24 พ.ค.62
- บันทึกสํงข๎อมูลเพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย และ
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62
บันทึกเชิญประชุมผู๎บริหารคณะทีก่ ากับดูแลด๎านวิชาการและประกันคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62
โดยมีวาระทีส่ าคัญ ดังนี้
- ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพฯ ประจาปี 2561
- รายงานผลการติดตามหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
- รายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา
2561 รอบ 9 เดือน
- ปัญหาและประเด็นที่ต๎องเฝ้าระวัง และแนวทางการแก๎ไขปรับปรุง
บันทึกขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพฯ ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย.62
เอกสารเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ประกอบด๎วย
- บันทึกเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 29
เม.ย.62 (แจ๎งมหาวิทยาลัย)
- หนังสือ/ บันทึกขออนุญาตต๎นสังกัดและเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะวิชา
ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 26 เม.ย.62
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หมายเลข

มศ 5.1.7-8
มศ 5.1.7-9
มศ 5.1.7-10
มศ 5.1.7-11

มศ 5.1.7-12

มศ 5.1.7-13

รายการเอกสารหลักฐาน
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2561 ณ วันที่
28 มิ.ย.62
- ใบเซ็นชื่อผู๎เข๎ารํวมการประเมินคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28
ส.ค.62
ข๎อมูล Username และ Password ผู๎ใช๎งานฐานข๎อมูลด๎านประกันคุณภาพ CHE-3D (บันทึกลงวันที่
17 มิ.ย.62)
ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม สานักงานประกันคุณภาพฯ ประจาปีการศึกษา 2561-2562
คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํ
มาตรฐานสากล ณ วันที่ 13 ธ.ค.61 และคาสั่งเปลี่ยนแปลงประธาน, เลขานุการ และเพิ่มเติมคณะ
กรรมการฯ ณ วันที่ 26 ก.ค.62
เอกสารการดาเนินงานตามนโยบาย สนับสนุนคณะวิชาที่มีความพร๎อม มุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูํ
ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ประกอบด๎วย
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวข๎อ “การเขียนโครงรํางองค์กร (OP)” ครั้งที่ 3 ระหวํางวันที่ 6-7
ส.ค.61
- กิจกรรมการวิพากษ์โครงรํางองค์กร (OP) คณะนารํอง เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61
- โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx สาหรับผู๎บริหารสถาบันและคณะวิชา/ หนํวยงาน ระหวํางวันที่ 19-20
พ.ย.61
- โครงการอบรมเรื่อง EdPEx Overview และการบริหารองค์กรให๎ประสบความสาเร็จด๎วยเกณฑ์
EdPEx ระหวํางวันที่ 6 – 8 ก.พ.62
- โครงการอบรมเรื่อง EdPEx Criteria คณะวิชา/ หนํวยงาน เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย.และ 19-20 ส.ค.62
เอกสารการดาเนินงานตามนโยบาย สนับสนุนคณะวิชาที่มีความพร๎อม มุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูํ
รางวัลคุณภาพแหํงชาติ (TQA) ประกอบด๎วย
- โครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพื่อ
การเผยแพรํ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุํนที่ 6 ระหวํางวันที่ 4-5 เม.ย.62 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
- โครงการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแหํงชาติ ประจาปี 2562 ระหวํางวันที่ 21-23 ส.ค.62
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสาหรับผู๎บริหาร หลักสูตร Introduction to Thailand Quality
Award (TQA) - Lecture วันที่ 17 ก.ย.62 (บันทึกลงวันที่ 15 ก.ค.62)
เอกสารการดาเนินงานตามนโยบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ AUN-QA
ประกอบด๎วย
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 1 ระหวําง
วันที่ 17-18 ธ.ค.61
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 2 เมื่อ
วันที่ 7 พ.ค.62
- โครงการฝึกอบรมผูป๎ ระเมิน “Refresh Assessors & New AUN-QA Assessors” มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 19-21 มิ.ย.62
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีร ะบบและกลไกในการกากั บ การด าเนิ นการประกั น คุณ ภาพหลั ก สู ตรให๎
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน
ข๎อ 1 และรายงานผลการติดตามให๎กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให๎กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
น าผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุ ง
หลักสูตรให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง
มี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รผํ า นองค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ
มาตรฐาน

2

3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล๎ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีตํอไป

: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ
: 6 ข๎อ

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมิน :

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี











5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให๎เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได๎กาหนดให๎มีการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับ สกอ.นั้น คณะมัณฑนศิลป์ ตั้งแตํปีการศึกษา 2559 เป็นต๎นมา ได๎ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ เดิมที่มีกรรมการจากผู๎แทนภาควิชา เปลี่ยนเป็นผู๎แทนหลักสูตร ครบทุกหลักสูตร โดยผํานการเสนอชื่อจาก
ภาควิชาที่หลักสูตรนั้นๆ สังกัดและผํานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ พร๎อมทั้งระบุหน๎าที่
ความรับผิดชอบไว๎ในคาสั่งแตํงตั้งฯ อยํางชัดเจน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรจะต๎องนาสํงข๎อมูลหลักสูตรที่
ได๎รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ผํานระบบพิจารณาความสอดคล๎องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO)
ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต๎นไป (เอกสาร มศ 5.2.1-1) ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดการประสานงานที่สอดคล๎องกัน
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คณะฯ ได๎นาแนวทางการดาเนินงานระดับมหาวิทยาลัย มาประกอบการพิจารณารํางกาหนดการและวางแผน
เตรียมการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.1-2) เพื่อถือปฏิบัติรํวมกัน
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได๎มีการเตรียมความพร๎อมด๎านฐานข๎อมูลตํางๆ ให๎กับคณะวิชา เชํน
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP), ระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ (RIS)
(เอกสาร มศ 5.2.1-3 ถึง 6) เพื่อสนับสนุนนโยบายที่จะนาเกณฑ์ TQR (เอกสาร มศ 5.2.1-7) และเกณฑ์ AUN-QA
(เอกสาร มศ 5.2.1-8) มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของหลักสูตรในระยะตํอไป
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให๎เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข๎อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให๎กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสูตรได๎ดาเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย คือ มีการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ทุกภาคการศึกษา (เอกสาร มศ 5.2.2-1) เพื่อเป็นการป้องกันความ
ซ้าซ๎อนของรายชื่ออาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร และตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข๎อง โดยมี
การแจ๎งผลการดาเนินงานตามภารกิจตํางๆ เสนอเป็นรายงานประชุมของภาควิชาตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.2-2) และเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะฯ ได๎กากับให๎มีการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.2-3)
เพื่อให๎ระบบและกลไกมีความตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ด๎วยการทางานรํวมกันของคณะกรรมการประจาคณะฯ/
ภาควิชา, คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/ คณาจารย์ประจาหลักสูตร และสํวนกลาง
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให๎เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
จากการสํงเสริมด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาฐานข๎อมูลสนับสนุน และการฝึกอบรมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัย (เอกสาร มศ 5.2.3-1) รํวมกับการสนับสนุนจากคณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.3-2) ในการดาเนินงานของ
หลักสูตรรอบปีการศึกษา 2561 ได๎ปรับปรุงการรับ-สํงข๎อมูลให๎ถูกต๎องและสะดวกมากยิ่งขึ้น แกํเจ๎าหน๎าที่, อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.3-3) และคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ หลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.3-4) ทาให๎เกิดผลครบถ๎วนตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได๎สนับสนุนคําลงทะเบียนให๎แกํคณาจารย์และบุคลากรทีป่ ระสงค์จะเข๎าอบรมเพื่อเรียนรู๎เกณฑ์
TQR (เอกสาร มศ 5.2.3-6 ถึง 8) และเกณฑ์ AUN-QA (เอกสาร มศ 5.2.3-5) มาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานของหลักสูตรในระยะตํอไปอีกด๎วย
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให๎กรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา
คณะฯ มีกระบวนการแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.4-1)
และการเตรียมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (เอกสาร มศ 5.2.4-2) เพื่อให๎มีการประเมินคุณภาพฯ ตาม
กาหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 ปฏิทินของมหาวิทยาลัย (เอกสาร มศ 5.2.1-3) ได๎กาหนดชํวง
ระยะเวลาให๎คณะวิชาจัดประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร และระดับคณะวิชา เปรียบเทียบกับระยะเวลาดาเนินงานจริง
ของคณะฯ เป็นดังนี้
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กาหนดจัดประเมิน
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

ปฏิทินของมหาวิทยาลัย
3 มิ.ย. – 26 ก.ค.62
1 – 30 ส.ค.62

การดาเนินงานของคณะมัณฑนศิลป์
1 – 5, 9 ก.ค.62
28 ส.ค.62

โดยมีการรายงานผลการประเมินให๎คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณาดังเอกสาร มศ 5.2.2-3
5. นาผลการประเมินและข๎อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให๎มีคุณภาพดีขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง
จากการดาเนินงานประเมินคุณภาพฯ หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ที่ผํานมา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร/ อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะทางานที่เกี่ยวข๎อง ได๎นาผลและข๎อเสนอแนะจากการรายงานสรุปผล
การประเมินฯ (เอกสาร มศ 5.2.3-1 และ มศ 5.2.5-2) เข๎าสูํที่ประชุมภาควิชา และที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ (เอกสาร มศ 5.2.2-2 และ มศ 5.2.5-3) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของ
หลักสูตรและคณะฯ โดยในปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาการจัดเก็บข๎อมูลเพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตร และเป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตํอไป
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผํานองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ทุกหลักสูตรของคณะมัณฑนศิลป์มีผลการประเมินคุณภาพผํานองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตามรายละเอียดดังแสดงในหลักฐาน (เอกสาร มศ 5.2.6-1 และ มศ 5.2.6-2)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
มศ 5.2.1-1
มศ 5.2.1-2

มศ 5.2.1-3
มศ 5.2.1-4
มศ 5.2.1-5
มศ 5.2.1-6

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกแจ๎งให๎จัดทาข๎อมูลหลักสูตรเข๎าสูํระบบพิจารณาความสอดคล๎อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHECO) และขอทราบระบบกลไกในการกากับดูแลองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
บันทึกเชิญประชุมผู๎บริหารคณะทีก่ ากับดูแลด๎านวิชาการและประกันคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62
โดยมีวาระทีส่ าคัญ ดังนี้
- ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพฯ ประจาปี 2561
- รายงานผลการติดตามหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
- รายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา
2561 รอบ 9 เดือน
- ปัญหาและประเด็นที่ต๎องเฝ้าระวัง และแนวทางการแก๎ไขปรับปรุง
บันทึกฝ่ายข๎อมูลวิจยั และพัฒนา เรื่อง โปรดตรวจสอบและกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงานสร๎างสรรค์
(ตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3) ในระบบฐานข๎อมูลงานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) เพื่อ
รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 2 ต.ค.61
บันทึกสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อทาความเข๎าใจการใช๎งานระบบฐานข๎อมูล
งานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) ลงวันที่ 6 พ.ย.61
บันทึกสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง แจ๎งปิดระบบและการกรอกข๎อมูล
งานวิจัยและงานสร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูล งานวิจัยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th)
ประจาปีการศึกษา 2561
บันทึกสานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร๎างสรรค์ เรื่อง การกรอกข๎อมูลงานวิจัยและงาน
สร๎างสรรค์ ในระบบฐานข๎อมูล งานวิจั ยและสร๎างสรรค์ มศก. (www.ris.su.ac.th) รอบ 12 เดือ น
ประจาปีการศึกษา 2561
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หมายเลข
มศ 5.2.1-7

มศ 5.2.1-8

มศ 5.2.2-1
มศ 5.2.2-2
มศ 5.2.2-3
มศ 5.2.3-1
มศ 5.2.3-2
มศ 5.2.3-3
มศ 5.2.3-4
มศ 5.2.3-5

มศ 5.2.3-6

มศ 5.2.3-7
มศ 5.2.3-8
มศ 5.2.4-1

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารการดาเนินงานตามนโยบาย สนับสนุนคณะวิชาที่มีความพร๎อม มุํงมั่นในการพัฒนาคุณภาพไปสูํ
รางวัลคุณภาพแหํงชาติ (TQA) ประกอบด๎วย
- โครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพื่อ
การเผยแพรํ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุํนที่ 6 ระหวํางวันที่ 4-5 เม.ย.62 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
- โครงการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแหํงชาติ ประจาปี 2562 ระหวํางวันที่ 21-23 ส.ค.62
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสาหรับผู๎บริหาร หลักสูตร Introduction to Thailand Quality
Award (TQA) - Lecture วันที่ 17 ก.ย.62 (บันทึกลงวันที่ 15 ก.ค.62)
เอกสารการดาเนินงานตามนโยบาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์ AUN-QA
ประกอบด๎วย
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 1 ระหวําง
วันที่ 17-18 ธ.ค.61
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” รุํนที่ 2 เมื่อ
วันที่ 7 พ.ค.62
- โครงการฝึกอบรมผูป๎ ระเมิน “Refresh Assessors & New AUN-QA Assessors” มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 19-21 มิ.ย.62
การติดตามผลการดาเนินงาน การประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
(ภาคต๎น 27 ธ.ค.61- 17 ม.ค.62, ภาคปลาย 9-30 เม.ย.62)
รายงานการประชุมของภาควิชาตํางๆ ในปีการศึกษา 2561
บันทึกเวียนแจ๎งผู๎แทนหลักสูตร ให๎จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพฯ หลักสูตร เสนอตํอที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 (บันทึกลงวันที่ 15 ก.ค.62)
ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม สานักงานประกันคุณภาพฯ ประจาปีการศึกษา 2561-2562
บันทึกขออนุมัติโครงการประเมินคุณภาพฯ ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 18 มิ.ย.62
จดหมายอิเลคทรกนิกส์ (E-Mail) นาสํงผู๎จัดทารายงานระดับหลักสูตร ลงวันที่ 23 เม.ย.- 7 มิ.ย.62
จดหมายอิเลคทรกนิกส์ (E-Mail) นาสํงรายงานผลการดาเนินงานให๎คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 27 มิ.ย.- 3 ก.ค.62
โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแหํงประเทศไทย
ประจาปี 2562 (หนังสือลงวันที่ 22 มี.ค.62)
- อ.นัจ พงษ์หาญยุทธ์, น.ส.พรพรรณ แก๎วประเสริฐ รํวมอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation
& Gap Analysis ระหวํางวันที่ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย.62
- อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา, น.ส.ณัชชา แสงสุวรรณภัทร รํวมอบรมหลักสูตร OBE สาหรับ
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ระหวํางวันที่ 20 - 21 ก.ย.62
เอกสารการอนุญาตให๎ ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ เข๎ารํวมโครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เพื่อการเผยแพรํ (Thai Qualification Register
: TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุํนที่ 6 ระหวํางวันที่
4-5 เม.ย.62 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
เอกสารการอนุญาตให๎ ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ เข๎ารํวมประชุมสัมมนาเรื่อง เกณฑ์การจัด
การศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ.2555 - 2561 (ลงวันที่ 22 เม.ย.62)
เอกสารการอนุญาตให๎ ผศ.สุพิชญา เข็มทอง, รศ.ประภากร สุคนธมณี เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรมรางวัล
คุณภาพแหํงชาติ ประจาปี 2562 ระหวํางวันที่ 21-23 ส.ค.62
เอกสารดาเนินงานแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร : แตํงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
ประกอบด๎วย
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หมายเลข

มศ 5.2.4-2

มศ 5.2.4-3
มศ 5.2.5-1
มศ 5.2.5-2
มศ 5.2.5-3
มศ 5.2.6-1
มศ 5.2.6-2

รายการเอกสารหลักฐาน
- จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail) ทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2561 ลงวันที่ 30 มี.ค.- 21 เม.ย.62
- การเสนอรายชื่อให๎มหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2561 (บันทึกแจ๎งมหาวิทยาลัย 29 เม.ย.62)
- คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปีการศึกษา
2561 ณ วันที่ 21 พ.ค.62
- หนังสือ/ บันทึกขออนุญาตต๎นสังกัดและเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 26 เม.ย.62
หลักฐานการเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์
ประกอบด๎วย
- จดหมายอิเลคทรกนิกส์ (E-Mail) นาสํงรายงานผลการดาเนินงานให๎คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 27 มิ.ย.- 3 ก.ค.62
- เพจคณะฯ (Facebook) เวียนเรือ่ ง กาหนดการดาเนินงานประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 มิ.ย.62
https://www.facebook.com/groups/283862435068170/permalink/2230848980369496/
- ใบเซ็นชื่อผู๎เข๎ารํวมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ประจาปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 1-5, 9 ก.ค.62
ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพฯ ประจาปี 2561 (เอกสารวาระการประชุมผู๎บริหารคณะที่กากับ
ดูแลด๎านวิชาการและประกันคุณภาพฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62)
รายงานผลดาเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2561 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ประเมินฯ เมื่อวันที่ 1-5, 9 ก.ค.62)
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 (ประเมินฯ เมื่อวันที่ 9-12,
16 ก.ค.61)
แผนอัตรากาลัง ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ตามตัวบํงชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ปีการศึกษา
2561 (E-mail แจ๎งมหาวิทยาลัย 23 ก.ค.62)
รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
5.1
7 ข๎อ
7 ข๎อ
5.2
6 ข๎อ
6 ข๎อ
คําเฉลี่ยจากการประเมิน 2 ตัวบํงชี้ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ผลการประเมิน (คะแนน)
5.00
5.00
10/ 2 = 5.00 คะแนน
ระดับคุณภาพ : ดีมาก

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. คณะมัณฑนศิลป์ มีการทางานรํวมกันของคณะกรรมการระดับคณะวิชา ภาควิชา ไปจนถึงคณะทางาน
ระดับหลักสูตร และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยมีที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เป็นกลไกสาคัญ
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ในการขับเคลื่อนภารกิจด๎านตํางๆ ให๎เกิดผลตามแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบคุณภาพฯ ของหลักสูตรและคณะฯ
อยํางชัดเจน รวมไปจนถึงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด๎านตํางๆ
2. บุคลากรทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน มีความเข๎าใจและให๎ความรํวมมือการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ
3. บุคลากรคณะฯ มีการปรับตัวสูํรูปแบบการทางานภายใต๎การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนารายละเอียดในแผนการจัดการความรู๎ และแผนการบริหารความเสี่ยงให๎เป็นระบบ ครอบคลุม
ทุกสํวนงาน
2. ควรมีการรายงานถึงผลการพิจารณาต๎นทุนตํอหนํวย ในการบริหารจัดการงบประมาณ การผลิตบัณฑิต
ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนอนาคตของการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบํงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
ตัวบํงชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ

เป้าหมาย

3.25

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
48.70
13
22
91

คะแนนประเมิน
ของคณะฯ

3.75

3.75

24.18

1.51

46.15

2.88

1 : 11.80
(- 41.01%)

5.00

6 ข๎อ

5

6 ข๎อ

5

6 ข๎อ

5

121,677.08

5.00

157.14

5.00

6 ข๎อ

6 ข๎อ

5

องคประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง
7 ข๎อ

7 ข๎อ

5

7 ข๎อ

7 ข๎อ

5

25.82

ปริญญาเอก
ตัวบํงชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
47.25
ตาแหนํงทางวิชาการ
ตัวบํงชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทํา
< 20%
(เกณฑ์ 1: 20)
ตํอจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบํงชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
6 ข๎อ
ปริญญาตรี
ตัวบํงชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
6 ข๎อ
ตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบํงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร๎างสรรค์
ตัวบํงชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา

และนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบํงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกํสังคม

ศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบํงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุมํ สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ

42
91
1,061.91
90

6 ข๎อ
100,000
45
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10,905,937.50

90
143
91

ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบํงชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป์
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบํงชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

6 ข๎อ

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

58.14/ 13

คะแนนประเมิน
ของคณะฯ

6 ข๎อ

5

= 4.47

ดี

ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ผลการประเมิน
องค์
ประกอบที่

ตัวบ่งชี้

1
1.1 ถึง 1.6
2
2.1 ถึง 2.3
3
3.1
4
4.1
5
5.1 ถึง 5.2
รวม
ผลการประเมิน

จานวนตัว
บ่งชี้
6
3
1
1
2
13
-

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

0.01–1.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุงเรํงดํวน
1.51–2.50 การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช๎
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

3.13
5.00
3.60

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
ดีมาก

3.75
5.00
4.38
ดี

3.86
5.00
5.00
5.00
5.00
4.47
ดี

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
-

ดี

ทิศทางการพัฒนา
3.1 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
คณะฯ มีประเด็นที่จะต๎องดาเนินการเรํงดํวนดังนี้
ตารางที่ 3.3 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา
พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก๎ไขผลดาเนินการตาม
ตัวบํงชี้ เฉพาะที่ต่ากวําเป้าหมายที่ตั้งไว๎

2560

2561





ปีงบประมาณ
2562
2563

2564



3.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 3.4 แผนการพัฒนาที่สอดคล๎องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
การสํ งเสริ มการจั ดท าผลงานเพื่ อขอต าแหนํ งทาง
วิชาการ และการสนับสนุนให๎บุคลากรศึกษาตํอใน
วุฒิที่สูงขึ้น ทั้งสาวยวิชาการและสานสนับสนุน

ระยะสั้น

ระยะกลาง

ระยะยาว
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ตารางที่ 3.5 รายชื่อบุคลากรที่ให้บริการทางวิชาการโดยการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ อาจารย์พิเศษ/ วิทยากร/ การให้คาปรึกษา ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค.61- 31 ก.ค.62)
ชื่ออาจารย์
1. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ
กรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรม
ศาตรมหาบัณฑิต
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ , หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาออกแบบตกแต่งภายใน และ หลักสูตร
มหาบัณฑิต
กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทา
ศิลปะ หัตถศิลป์ และการออกแบบ ครั้งที่ 3 และมอบ
ของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วม
สมัย
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาจิตรกรรม
วิทยากรและผู้ให้คาปรึกษา “โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเชิงลึกด้านการตลาด การขายของออนไลน์
และด้านการออกแบบ”
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 ส.ค.61

สถาบัน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

9 ส.ค.61

สถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

10 ส.ค.61

สถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

15 ส.ค.61

สถาบัน

30-31 พ.ค.62

สถาบัน

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

12 มิ.ย.62

สถาบัน

คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

24 มิ.ย.62

สถาบัน

คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.)

28 มิ.ย.62

สถาบัน

มิ.ย.62 – กค.62

ชาติ

ชื่ออาจารย์
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
1. ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์

2. ผศ.ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานราชบัณฑิตยสภา

8 มี.ค.62
4 เม.ย.62

ชาติ
ชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

15 มี.ค.62

สถาบัน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

8 ส.ค.62

สถาบัน

คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ส.ค.62

สถาบัน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) โดยสานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม
เฉพาะ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรอักษรศา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561
ตาแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1 เป็นผู้ปฏิบัตหิ น้าที่แทนประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน อีกตาแหน่งหนึ่ง

7 พ.ย.62

ชาติ

22 ก.ค.62

สถาบัน

ตั้งแต่ 19 พ.ค.
62

สถาบัน

กรรมการสภาสถามบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันกันตนา
วิทยากรและผู้ดาเนินการอภิปรายในโครงการจัด
ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “ศิลปะกับชีวิตใน
สังคมไทย 4.0”
วิทยากรบรรยาย การฝึกปฏิบตั ิทกั ษะและกิจกรรมกลุ่ม
เรื่อง “Design Thinking และการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ตัดแปะกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น”
ของโครงการอบรม “จากหิ้งสู่ชุมชน ครั้งที่ 9”
วิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ
“การเปลีย่ นแปลงของงานที่ใช้ทักษะและความคิด
สร้างสรรค์ในอดีต – ปัจจุบัน และความน่าจะเป็นใน
อนาคต”
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ศิลปากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการ
ออกแบบสัสตราภรณ์
เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านการออกแบบเพื่อทุก
คน ครั้งที่ 1/2561
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

ชื่ออาจารย์

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน
คณะกรรมการการกากับทิศทางการจัดสภาพแวดล้อม
และพัฒนาบริการสาธารณะตามแนวคิดการออกแบบ
เพื่อทุกคน ครั้งที่ 1/2562
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
อาจารย์พิเศษ รายวิชา 110213464 Introduction
to Technical Drawing

คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

24 มิ.ย.62

สถาบัน

27 มิย.62

ชาติ

คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สภาสถาปนิก

11 ก.ค.62

สถาบัน

ภาคต้น/ 2561
(3 ครั้ง)

สถาบัน

ภาคต้น/ 2561
(3 ครั้ง)

สถาบัน

ภาคต้น/ 2561

สถาบัน

ภาคปลาย/
2561

สถาบัน

ภาคต้น/ 2561

สถาบัน

19 ก.ย.61

ชาติ

อาจารย์พิเศษ รายวิชา 110113034 Sustainability
Design

3. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

คณะทางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ รุ่น 2 (เข้า
ร่วมการปฏิบัติงานของสภาสถาปนิก ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย)
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยีย่ มสถาบันการศึกษา
เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555) มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจาวารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การถอดรหัสอัตลักษณ์พังงา
พัฒนาเมืองแห่งความสุข”
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สภาสถาปนิก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์กรมหาชน)

ชื่ออาจารย์

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ
บรรยายพิเศษและเยี่ยมชมงานเกีย่ วกับการก่อสร้าง
และการออกแบบตกแต่งภายใน ณ ราชอาณาจักร
เบลเยียม
บรรยายพิเศษ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
“The innovation design For Hotel by 4DNA
theory
โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 2/2562,
ครั้งที่ 4/2562, ครั้งที่ 5/2562

4. อ.สมบัติ วงศ์อัศวนฤมล

วิทยากร งานสัมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “นวัตกรรมการ
สร้างสรรค์โรงแรม และโครงการแห่งอนาคต ด้วย
แนวคิด 4DNA”
ผู้ประกอบพิธไี หว้ครูศลิ ปะ
ผู้ประกอบพิธไี หว้ครู – ครอบครู ภาควิชาทัศนศิลป์
ออกแบบตกแต่งภายในอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาหรับกิจกรรม Co-Working Space และพื้นที่
สานักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

8-17 เม.ย.62

สถาบัน

Myanmar Expo @ Furtune Plaza in
Yangon , Myanmar

5 มิ.ย.62

ชาติ

ห้องประชุมพันทิพย์ อาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
หอประชุมวทัญญู มทร.อีสาน วิทยาเขต
นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ห้องประชุมคามอกหลวง ชั้น 5 อาคาร MSquare ม.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

21 มิ.ย.62

จังหวัด

ห้องสุขสามัคคี ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่ พหลโยธิน

24 มิ.ย.62
26 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62
26 ก.พ.62
7 มิ.ย.62
10 ก.ค.62
22 ก.ค.62

คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
23 ส.ค.61
คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 ก.ย.61
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาคต้น/ 2561

ชาติ
ชาติ
สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน

ชื่ออาจารย์
5. รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา แพ่งเกษร

6. อ.กศิตินทร ชุมวรานนท์
7. อ.ศมประสงค์ ชาวนาไร่
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
1. ผศ.ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์

2. รศ.อาวิน อินทรังษี

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

21 ธ.ค.61

สถาบัน

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

20-21 ม.ค.62

สถาบัน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วาระปี 25612563
ภาคการศึกษา
ตัน
ภาคต้น/ 2561

จังหวัด

กรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
วิทยากร โครงการพัมนารูปแบบสินค้ราและบริการเพื่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดมุกดาหาร (ชุมชน
ท่องเที่ยว 4.0) ปีงบประมาณ 2562
ที่ปรึกษาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
คณะกรรมการอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ “สถาปัตย์
นิทรรศน์ ครั้งที่ 2”
ร่วมออกแบบเพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ โครงการเชฟ
ชมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ)
อาจารย์พิเศษ วิชา ARC 20511 ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

ภาคปลาย/
2561

สถาบัน

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ และการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ อาเซียน +3” หัวข้อเรื่อง “ออกแบบอย่างไร
ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย”
อาจารย์พิเศษรายวิชา 550 153 หลักการออกแบบ
เบื้องต้น
กรรมการพิจารณาตัดสิน การประกวดตราสัญญลักษณ์
รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
คณะทางานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Tourism Brain Bank; CT Brain Bank)
คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา

สานักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

9 มี.ค.62

จังหวัด

4, 11, 18 เม.ย.
62
ภาคต้น/ 2561

สถาบัน

ภาคต้น/ 2561

ชาติ

ภาคต้น/ 2561

สถาบัน
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชาติ
สถาบัน

จังหวัด

ชื่ออาจารย์

3. อ.กัญชลิกา กัมปนานนท์
4. ผศ.สุพิชญา เข็มทอง
5. อ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ
ออกแบบปกวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับ
ภาษาไทย) และโลโก้ของวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องสาหรับ
บรรจุพระไตรปิฎกฉบับสาหรับประชาชน
วิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การใช้โปรแกรมอินดี
ไซน์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน”
วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมคุณภาพงาน
พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี (Develop Skills in Quality
Control of Printing with Technology)
อาจารย์พิเศษ รายวิชา RA824 (D01) Innovation in
Wsdom and Folk Arts
วิทยากร โครงการสัมมนาทางการออกแบบ
“Creativity Economy & Design for Future ธุรกิจ
สร้างสรรค์และการออกแบบเพื่ออนาคต”
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ และการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ อาเซียน +3” หัวข้อเรื่อง “ออกแบบอย่างไร
ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย”
กรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจาปี 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องสาหรับ
บรรจุพระไตรปิฎกฉบับสาหรับประชาชน

ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคต้น/ 2561

สถาบัน

ภาคปลาย/
2561
29 ม.ค.62

ชาติ

21 ก.ค.62

สถาบัน

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ชาติ

คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน

20 ต.ค.61

สถาบัน

27 พ.ย.61

สถาบัน

สานักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

9 มี.ค.62

จังหวัด

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

25 พ.ค.62

ชาติ

ภาคปลาย/
2561

ชาติ

ชื่ออาจารย์
1. ผศ.ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์
2. ผศ.อินทิรา นาควัชระ
3. ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท์

4. ผศ.ปิติ คุปตะวาทิน

5. อ.ดร.ตรีชฎา โบชติรตั นาภินันท์

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
1. รศ.ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)
ชาติ

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

15 พ.ค.62
5 มิ.ย.62
26 มิ.ย.62
21 ก.ค.62

สถาบัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

21 พ.ย.61

สถาบัน

ภาคต้น/ 2561

สถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

29 ส.ค.61

สถาบัน

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

ภาคปลาย/
2561
9 ธ.ค.61

ชาติ
สถาบัน

19 ต.ค.61

สถาบัน

18-23 ก.พ.62

สถาบัน

ประชุมคณะอนุกรรมการสิทธิบัตร สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4/2562, ครั้งที่ 5/2562, ครั้งที่
6/2562
วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการควบคุมคุณภาพงาน
พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี (Develop Skills in Quality
Control of Printing with Technology)
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาพื้นฐาน
และทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
แฟชั่นและสิ่งทอ ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561
ผู้ทรงคุณวุฒิพิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ศิลปากรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องสาหรับ
บรรจุพระไตรปิฎกฉบับสาหรับประชาชน
วิทยากรบรรยายและจัดเวิร์คชอป รายวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable
Product Design)
วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุม่
ย่อย “หลักสูตรด้านการออกแบบสามารถสร้างผู้เรียน
ให้เป็นนักออกแบบเพื่อความยั่งยืนได้อย่างไร”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ศิลปินรับเชิญในโครงการสัมนาอบรมปฏิบตั ิงานภาพ
พิมพ์ในเทคนิคพิเศษ สาหรับครูและอาจารย์ผสู้ อน

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บริษัทนิรามิส โคครีเอทิ่งสเปส (Niramis CoCreating Space)
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จกัด (มหาชน)

ชื่ออาจารย์

2. อ.อิทธิพล วิมลศิลป์
3. รศ.ประภากร สุคนธมณี

4. อ.อุณรุท กสิกรกรรม

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ
ศิลปะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 53 ปี ภาควิชาภาพพิมพ์
ประเมินผลงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อนา
ข้อมูลมาประกอบการทาวิทยานิพนธ์
วิทยากร บรรยาย “กระบวนวิชา ECT3805 การจัด
นิทรรศการทางการศึกษา” ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปากร
รมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรศิลปากร
รมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และ
ออกแบบดิจิทัล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ชุมชนเมือง
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร สาขาวิชา
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2561
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ประเมินผลงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เพื่อนา
ข้อมูลมาประกอบการทาวิทยานิพนธ์
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคต้น/ 2561

สถาบัน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

23 ม.ค.61

สถาบัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี

5 มิ.ย.62

สถาบัน

7 มิ.ย.62

สถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5 ก.ค.62

สถาบัน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

19 ก.ค.62

สถาบัน

8 ก.ค.62

สถาบัน

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 ก.ค.62

สถาบัน

ภาคต้น/ 2561

สถาบัน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่ออาจารย์
5. อ.อานุภาพ จันทรัมพร
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
1. รศ.ประดิพัทธุ์ เลิศรุจดิ ารงค์กลุ
2. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ
3. ผศ.ชานนท์ ไกรรส

ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
1. อ.ภูษิต รัตนภานพ
2. อ.ทัศน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์
3. อ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

21, 28 มี.ค.62

สถาบัน

อาจารย์พิเศษรายวิชา 430 319 – 60 วัสดุและ
เครื่องมือทางทัศนศิลป์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยากรบรรยาย “การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาขาวิชาทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
กรรมการประเมินผลงานรายวิชา 107-22008 ศิลป
นิพนธ์
วิทยากรจัดทาร่างหลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (หบักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
กรรมการที่ปรึกษา บริษัท BGC Glass Studio

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

30 ก.ค.62

สถาบัน

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

14 มี.ค.62

สถาบัน

คณะศิลปากรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บริษัท BGC Glass Studio

4-5 เม.ย.62

สถาบัน

24 เม.ย.62

บริษัท

ผู้แทนคณะฯ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดกล่องสาหรับ
บรรจุพระไตรปิฎกฉบับสาหรับประชาชน
ผู้ออกแบบและจัดทาเหรียญตราประจาหน่วยงาน

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

ชาติ
สถาบัน

กรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
กรรมการประเมินคุณภาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาหลักสูตรศิลปากรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบหัตถอุสาหกรรม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์ลาปาง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคปลาย/
2561
ภาคปลาย/
2561
15 ส.ค.61
20 ส.ค.61

สถาบัน

7 ก.ย.61

สถาบัน

1 ต.ค.61

สถาบัน
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ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

สถาบัน

ชื่ออาจารย์

ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย
1. ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์
2. อ.ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
3. รศ.ปนท ปลื้มชูศักดิ์
ส่วนกลาง/ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
1. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล

2. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต

3. อ.ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปากร
รมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ต.ค.61

สถาบัน

เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือ
ย้อมสีธรรมชาติด้วยนวัตกรรม Color ID Labeling
Application และการพัมนาผ้าครามเป็นผ้ายีนส์
อาจารย์พิเศษ รายวิชา 433269-59 พุทธศาสนานิกาย
เซน
ร่วมแสดงโครงการนิทรรศการศิลปะ “ไม่เหมือนกัน”

กรมวิทยาศาสตร์และบริการ

4 ก.ย.61

ชาติ

ภาคกาศึกษาต้น

สถาบัน

คณะศิลปากรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

27 มี.ค.62 –
22 เม.ย.62

สถาบัน

วิทยากรการอบรม ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม
จัดทางบประมาณ เพื่อรองรับสังคม 4.0”
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการอาคารพิพืธภัณฑ์บ้นไร่ประชาสวรรค์
วิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผูผ้ ลิต
ผู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP คลัสเตอร์จักสาน (ภาคเหนือ)
คณะทางาน เตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมชุมชน
ท่องเที่ยง OTOP นวัตวิถีบ้านหินลาด จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
กรรมการ โครงการประกวด Idea Seed Contest
2019
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิชา
นวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

19-20 พ.ย.61

ชาติ

30 พ.ย.61

ชาติ

กรมพัฒนาชุมชน

29-31 ก.ค.61

ชาติ

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18-21 ก.พ.62

ชาติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19 เม.ย.62

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1 ส.ค.61

สถาบัน
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คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ประสาท

ชื่ออาจารย์

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ
สังคมศาสตร์
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิชา
ทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากรบรรยาย “AR/VR : The Future of
Content”
วิทยากร ใน บรรยาย “กิจกรรมการแสดงเพื่อพัฒนา
ทักษะของบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้
Presentation Creation Screen Casting”
ประธานสอบปริญญานิพนธ์ คณะศิลปากรรมศาสตร์
เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Zoom in ทาง
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต หลังจาก
ประเทศไทยได้รับการยอรับและจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้า
ร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการในเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18
พิจารณาการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรต่อเนื่อง)
วิทยากร รายวิชา 3500230 ศิลปะกับเทคโนโลยี
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิชา
ทัศนศิลป์
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิชา
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสาหรับยุว
มัคคุเทศก์น้อย”, “เทคนิคการบรรยายนาชมภายใน
128

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1 ส.ค.61

สถาบัน

วิทยาลัยการทัพบก

6 ส.ค.61

สถาบัน

11 ส.ค.61 และ
15 – 16 ก.ย.61

ชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา

26 ส.ค.61
5 ก.ย.61

สถาบัน
ชาติ

คณะศิลปากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

13 พ.ย.61

สถาบัน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปากรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

28 พ.ย.61

สถาบัน

25 มี.ค.,22, 29
เม.ย.62
2 มิ.ย.62

สถาบัน

15 มิ.ย.62

สถาบัน

20, 22 มิ.ย.62

ชาติ

สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการ
เรียนรู้แห่งประเทศไทย

สถาบัน

ชื่ออาจารย์

4. รศ.ดร.ไพโรจน์ ชมุนี

ชื่อคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษา/ กรรมการ/
วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ หรือชื่อโครงการ
ห้องจัดแสดงฯ พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติการนาชม
สถานที่จริง”
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร
ศิลปลัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ประชุมหารือ “วีดิทัศน์ออนไลน์กบั เยาวชน ใน
ประเทศ”
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์พิเศษ รายวิชา 520327 Decision Support
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ (ออกแบบ) ให้นักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการออกแบบ
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจาวารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์
วิทยากรบรรยาย “สุนทรียภาพกับความงดงามของ
ชีวิต”

129

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานที่แต่งตั้ง/
เชิญไปให้บริการวิชาการ

วัน / เดือน / ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ระดับชาติ/ นานาชาติ
(โปรดระบุ)

1 ก.ค.62

สถาบัน

25 ก.ค.62

ชาติ

29 ก.ค.62

สถาบัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคต้น/ 2561
ภาคต้น/ 2561

สถาบัน
สถาบัน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนว
มินทราธิราช

ภาคต้น/ 2561
ภาคต้น/ 2561

ชาติ
สถาบัน

15 ธ.ค.61

สถาบัน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคผนวก
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