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ค าน า 
 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทํารายงานประจําปี 2557 ที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการรายงานและสรุปผลการดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558  และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมฯ รวมถึงเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะจิตรกรรมฯ ในปีการศึกษาต่อไป  

การรายงานผลการดําเนินงานของคณะจิตรกรรมฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการรายงานในภาพรวมโดยได้
ดําเนินการประเมินตนเองตามองค์ประกอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ได้
กําหนดไว้ จํานวน 5 องค์ประกอบ คือ 

 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ   

 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะจิตรกรรมฯ ตลอดจนบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
และจัดทํารายงานฉบับนี้จนสําเร็จ ทั้งนี้ คณะจิตรกรรมฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจําปี 2557 ที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 นอกจากจะเป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานแล้ว ยังเป็น
การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในด้านต่างๆ ที่เป็นก ารพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร นักศึกษา และการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แผนการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

                                                                                              
อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ 

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
30 กรกฎาคม 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดําเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน 
คือ  ด้านการเรียนการสอน ด้านการสร้างสรรค์และการวิจัย ด้านบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และ 
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และได้จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
ประจําปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพ 4.04 อยู่ในระดับ ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะวิชา 5 องค์ประกอบ ดงตารางสรุปผลการประเมินตนเองดังนี้ 

 

องค์ประกอบ 

ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 
ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ค่าคะแนน ผลการประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.42 พอใช้ 

2.  การวิจัย 5.00 ดีมาก 

3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ 3.50 พอใช้ 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.04 ด ี
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บทที่ 1 
ส่วนน า 

 

1. ประวัติความเป็นมาของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
  ข้อมูลทั่วไป 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มีรากฐานมาจากหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมของโรงเรียน
ศิลปากร แผนกช่าง ซึ่งมี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน และได้ผลิตศิษย์ช่างออกมาจํานวนหนึ่ง       
ในปี  พ.ศ. 2486  รัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพลแปลก  พิบูลสงคราม ได้ตระหนักว่าศิลปะเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งสาขา
หนึ่งของชาติ และจําเป็นต้องทํานุบํารุงให้เจริญก้าวหน้า จึงได้ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 
พ.ศ. 2486  และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ ตราพระราชบัญญัติจัดต้ัง วันที่ 5 ตุลาคม 2486 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486  โดยมีคณะจิตรกรรมประติมากรรมเป็นคณะวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปิดสอนเพียง  2  ภาควิชา   คือ ภาควิชาจิตรกรรม และภาควิชาประติมากรรม โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็น
ผู้อํานวยการสอน และดํารงตําแหน่งคณบดคีนแรก  หลังจากนั้นทางคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้นอีก  3  สาขา คือ  สาขา
ภาพพิมพ์ โดยเปิดภาควิชาภาพพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2509  สาขาศิลปไทย โดยเปิดภาควิชาศิลปะไทย ในปี พ.ศ. 2520  และสาขา
ทฤษฎีศิลป์ โดยเปิดภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ในปี พ .ศ. 2530 ปัจจุบันคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีภาควิชา 5 

ภาควิชา ได้แก่  
1. ภาควิชาจิตรกรรม  
2. ภาควิชาประติมากรรม  
3. ภาควิชาภาพพิมพ์ 
4. ภาควิชาศิลปไทย  
5. ภาควิชาทฤษฎีศิลป์   
ภาควิชาที่อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดตั้งอีกสองภาควิชา คือ โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม และโครงการจัดตั้ง

ภาควิชาแกนทัศนศิลป์ 
   
 บทบาทหน้าท่ีของแต่ละภาควิชาโดยสังเขป 

 ภาควิชาจิตรกรรม 
  ภาควิชาจิตรกรรม เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมขั้นสูง ศึกษาความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและความงาม  โดยผ่านการทดลอง
เทคนิคกรรมวิธีต่างๆ และฝึกฝนทักษะทางศิลปะในรูปแบบและเนื้อหาต่างๆ ขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไปสู่การค้นคว้าทดลอง การ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด รูปแบบ และวิธีการแสดงออก เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูงเฉพาะ
บุคคล 
 

 ภาควิชาประติมากรรม 
 ภาควิชาประติมากรรม เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ประติมากรรมทั้งในแนว
เหมือนจริงและในแนวทางอื่นๆ รวมทั้งการสร้างสรรค์ประติมากรรมให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยผ่านเทคนิควิธีการทาง

                                                 
 จากสูจิบตัรการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยั 55 ปี  คณะจิตรกรรมฯ  ซ่ึงจดัแสดง  ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ถนนเจา้ฟ้า  กรุงเทพมหานคร  ระหวา่งวนัท่ี 5 – 28 
กนัยายน  2540 
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ประติมากรรม เพื่อนําไปสู่การค้นคว้าทดลอง การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด รูปแบบ และวิธีการแสดงออก เพื่อ
หาแนวทางการสร้างสรรค์ประติมากรรมขั้นสูงเฉพาะบุคคล 
 
 ภาควิชาภาพพิมพ์ 
 ภาควิชาภาพพิมพ์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ทุกกรรมวิธี โดย
ให้ศึกษาคุณลักษณะพิเศษและกรรมวิธีเฉพาะในการสร้างสรรค์งานตามวิธีที่ถนัดและเหมาะสมมาเป็นสื่อนําเสนอแนวความคิด
เฉพาะบุคคลในการเรียน มีกระบวนการทางภาพพิมพ์ คือ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ (Wood-engraving และ Wood cut) ภาพ
พิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Intaglio) ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) และภาพพิมพ์แนว
ใหม่ เพื่อนําไปสู่การค้นคว้าทดลอง การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด รูปแบบ กระบวนการทางภาพพิมพ์และ
วิธีการแสดงออก เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ขั้นสูงเฉพาะบุคคล  
 

 ภาควิชาศิลปไทย 
 ภาควิชาศิลปไทย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปไทย ด้วยการศึกษาสืบทอดจากภูมิปัญญาความรู้ในงานช่างไทย คติความเช่ือที่เป็นบ่อเกิด
ให้แก่งานศิลปไทย เพื่อทํานุบํารุงงานศิลปไทย และรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้
เจริญก้าวหน้า เพื่อนําไปสู่การค้นคว้าทดลอง การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด รูปแบบ และวิธีการแสดงออก เพื่อ
หาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปไทยขั้นสูงเฉพาะบุคคล ทั้งในแนวอนุรักษ์ตามคตินิยมและการสร้างสรรค์ศิลปไทยในแนวทาง
ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของไทย 
 

 ภาควิชาทฤษฎีศลิป ์
 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในงานวิชาการทางด้านศิลปะทั้งทางกว้างและทางลึก สามารถวิจัย วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลิตตํารา ทําการสอน 
และบริหารจัดการทางด้านศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมิได้จํากัดอยู่เพียงศิลปะสาขาทัศนศิลป์ แต่ยังครอบคลุมไปถึง
วิชาการศิลปะอื่นๆ อย่างหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง และศิลปะในสื่อใหม่ๆ ของโลกยุคสื่อสารไร้
พรมแดน 
 
 โครงการจัดต้ังภาควิชาสื่อผสม 
 โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม  ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เน้นการใช้สื่อ
ต่างๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ โสตศิลป์ ศิลปะการแสดง ฯลฯ มีการศึกษาเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และรู้จักการนําเสนอแนวความคิดผ่านสื่อ วัสดุ หรือวิธีการอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะอย่างเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงของโลก
ทัศนศิลป์และสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน 
 

 โครงการจัดต้ังภาควิชาแกนทัศนศิลป ์
  โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรายวิชาพื้นฐานของคณะจิตรกรรมฯ เพื่อปรับฐาน
ทักษะการเรียนให้แก่นักศึกษาให้มีทักษะความสามารถที่สูง เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับการสร้างสรรค์ศิลปะขั้น
สูงในแขนงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
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ประวัติโดยย่อ 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีกําเนิดและประวัติความเป็นมาสรุปโดยย่อ
ดังนี ้
 
พ.ศ. 2476 - ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการในกรมศิลปากร จัดตั้งกองประณีตศิลปกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 

29 มกราคม พ.ศ. 2476 จุดเริ่มต้นโรงเรียนประณีตศิลปกรรม 

พ.ศ. 2477 - กองประณีตศิลปกรรมแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 แผนกคือ แผนกช่างและแผนกโรงเรียน คือ โรงเรียน
ประณีตศิลปกรรม มีศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี เป็นผู้อํานวยการ จัดตั้งข้ึนเพื่อฝึกหัดอบรมวิชาจิตรกรรม
และประติมากรรม ให้แก่ข้าราชการและยุวชนไทย โดยมิได้เก็บค่าเล่าเรียน 

พ.ศ. 2480 - โรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้เปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง 

พ.ศ. 2481 - นักเรียนจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรมจบการศึกษาเป็นรุ่นแรก และเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศรี  ในการสร้างอนุสาวรีย์สําคัญในเมืองไทย 

พ.ศ. 2486 - จัดการแสดงศิลปกรรมของนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณค่าของ
ศิลปกรรม 
- วันท่ี 12 ตุลาคม  2486  ยกฐานะโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ฯพณฯ 
จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดําเนินการร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้อํานวยการมหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศรี เป็นคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิชาแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2488  - มหาวิทยาลัยศิลปากรผลิตอนุปริญญาศิลปบัณฑิตรุ่นแรก จํานวน 8 คน 

พ.ศ. 2497 - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผลิตบัณฑิตสาขาประติมากรรม
เป็นคนแรกจํานวน  1 คน 

พ.ศ. 2505  - ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  คณบดีคนแรกของคณะจิตรกรรมฯ  ถึงแก่กรรม  ณ  โรงพยาบาลศิริราช  
วันที่ 14  พฤษภาคม 2505  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน  ยิ้มศิริ  ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตําแหน่ง
คณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 

พ.ศ. 2507 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นครั้งแรก  พร้อมกันนั้นมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาจิตรกรรมเป็นพระองค์แรก 

พ.ศ. 2509 - คณะจิตรกรรมและประติมากรรมได้ขออนุมัติจากสภาการศึกษาแห่งชาติ  จัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ขึ้น 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกทําปริญญาทางสาขาวิชาภาพพิมพ์ ได้เช่นเดียวกับภาควิชาจิตรกรรมและ
ภาควิชาประติมากรรม การจัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์มีผลต่อช่ือของคณะฯ  จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น “คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์” 

พ.ศ. 2511 - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้ผลิตศิลปบัณฑิตทางภาพพิมพ์ ขึ้นเป็นรุ่นแรก จํานวน  4 
คน 

พ.ศ. 2514 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ รักษาการในตําแหน่งคณบดี ถึงแก่กรรม  ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 
19  มีนาคม พ.ศ. 2514 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ได้รับแต่ งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรักษาการคณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
- มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยจัดให้มีการศึกษาภาคพื้นฐานขึ้น  เพื่อให้นักศึกษามี
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ความรู้พื้นฐานทั่วไปในวิชาศิลปศาสตร์  อันจะทําให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้  มีทัศนคติอันดีงาม  รู้จักวินิจฉัย  
มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทางนําคุณประโยชน์มาสู่สังคม และเพื่อให้ระบบการสอนแบบหน่วยกิตที่
ได้มาตรฐานสากล คณะจิตรกรรมฯ  จึงได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ  ขึ้นใหม่  เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้สําเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2517 

พ.ศ. 2517 - เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อให้เข้าสู่ระบบการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยสากล ศึกษาโดยใช้ระบบหน่วยกิตและมี
การศึกษาวิชาความรู้พื้นฐานท่ัวไปทุกคณะวิชา 
- คณะจิตรกรรมฯ ได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาแห่งชาติให้เปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นปีแรก 3 สาขา 
คือ สาขาจิตรกรรม สาขาประติมากรรม และสาขาภาพพิมพ์  มีนักศึกษาจํานวน 4 คน 
- คณะจิตรกรรมฯ เปิดอาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2517 

พ.ศ. 2518 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ลาออกจากตําแหน่งรักษาการคณบดีคณะจิตรกรรมฯ  เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2517 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา  คชเสน ีรับตําแหน่งรักษาการคณบดีคณะจิตรกรรมฯ 

พ.ศ. 2519  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนท่ี 2 
- คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรการศึกษาภาควิชาศิลปไทย เพื่อส่งเสริมงานสร้างสรรค์ในลักษณะไทย
ประเพณีและลักษณะไทยสร้างสรรค์ มีนักศึกษาจบการศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2521 จํานวน 2 คน 

พ.ศ. 2520  - คณะจิตรกรรมฯ จัดแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 1 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็น
ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2520  ณ  อาคารภาควิชาประติมากรรม  คณะจิตรกรรมฯ 

พ.ศ. 2523  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดํา ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนท่ี 3 

พ.ศ. 2527  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดํา หมดวาระการดํารงตาํแหน่งคณบดี คณะจติรกรรมฯ  
- อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนท่ี 4 

พ.ศ. 2529 - คณะจิตรกรรมฯ  ปรับปรุงหลักสูตรใหม่  เปลี่ยนโครงสร้างจํานวนหน่วยกิต นักศึกษาในระดับปริญญา  
เลือกศึกษาสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาโทอย่างละหนึ่งสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชา
พืน้ฐานทั่วไปใหม่แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา มีวิชาสังคมศาสตร์  วิชามนุษยศาสตร์  วิชาภาษาศาสตร์  และ
วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

พ.ศ. 2530  - คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรการศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ เพื่อรวบรวมรายวิชาทฤษฎีศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน 
และเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาการและการวิจารณ์ศิลปะ 

พ.ศ. 2531  - อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี คณะจิตรกรรมฯ 
- รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนท่ี 5 
- คณะจิตรกรรมฯ  จัดตั้งหอศิลป์ของคณะจิตรกรรมฯ  ข้ึน และเปิดการแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531  โดยมีนโยบายที่จะสนับสนุนการแสดงผลงานของคณาจารย์ 
และนักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งบุคคลภายนอกท่ีมีผลงานได้มาตรฐาน 
- คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย 

พ.ศ. 2534 - รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  เจริญวงศ์  ลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ  
- รองศาสตราจารย์ประหยัด  พงษ์ดํา  รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นการชั่วคราว 
- อาจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ  คนที่ 6 

พ.ศ. 2535 - คณะจิตรกรรมฯ  และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี  
ศาสตราจารย์ศิลป ์ พีระศรี  มีนิทรรศการศิลปกรรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดพิมพ์เอกสาร
ทางวิชาการ  ในการนี้สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินมาเป็นองค์
ประธานและทรงเขียนภาพพระราชทาน  ณ  หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  เมื่อ
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วันท่ี 15 กันยายน 2535 

พ.ศ. 2536 - คณะจิตรกรรมฯ  และมหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโอกาสนี้คณะจิตรกรรมฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 10 ของ
อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อาจารย์ประจําและอาจารย์
พิเศษจํานวน 50 ท่าน ได้ร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์  50  ปี คณะ
จิตรกรรมฯ สร้างอุทิศแก่  ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  ผู้เป็นบิดาของศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ช่ือ
ผลงานคือ  50 ปี : 50 จินตภาพ  ติดตั้งถาวรที่ธนาคารไทยพาณิชย์  สํานักงานใหญ่ 

พ.ศ. 2538 - อาจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร  หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ 
- อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนท่ี 7 

พ.ศ. 2541 - คณะจิตรกรรมฯ  จัดพิมพ์หนังสือ  “ศิลปะรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 1 – 8”  และ  “ศิลปะรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ 9”  เนื่องในปีมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ 

พ.ศ. 2542 - อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นคนท่ี 8   
- คณะจิตรกรรมฯ จัดโครงการ “ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวาระ
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป  ถนนเจ้าฟ้า  
- คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  จัดโครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรี -   
นครินทราบรมราชชนนี 100 ปี  ในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  มอบแก่วิทยาลัยพยาบาล 34 แห่ง 

พ.ศ. 2543 - การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 17  ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมช่ือ “กําแพง
แห่งศรัทธา”  เป็นผลงานช้ินใหญ่ติดตั้งถาวรที่ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  รายได้จากการจําหน่าย
ผลงานชุดกําแพงศรัทธา นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย 

พ.ศ. 2544 - พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปีการศึกษา 2544 
- พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระสหาย จัดแสดงผลงานศิลปกรรม “11 
Calamity” ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะจิตรกรรมฯ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการแยกสอบวิชาเฉพาะ ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป 

พ.ศ. 2545 - การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 19 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานช่ือ  “ศิลปกรรมดินเผา 
60 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร” ติดตั้งผลงานท่ีด้านหน้าอาคาร
จิตรกรรม 1 เนื่องในโอกาสที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอายุ
ครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2546 

พ.ศ. 2546 - คณะจิตรกรรมฯ มีอายุครบ 60 ปี จัดนิทรรศการโครงการมหกรรมศิลปกรรม นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป.ตรี – ป.โท) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี และในปีการศึกษา 2546 คณะฯ ได้
ดําเนินการจัดโครงการเนื่องในโอกาสที่คณะจิตรกรรมฯ มีอายุครบ 60 ปี ท้ังหมด 6 โครงการคือ 
 1. โครงการมหกรรมศิลปกรรมของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ป.ตรี – ป.
โท) เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 60 ปี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมระหว่างชาติ 
4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวาระ    

ครบ 60 ปี “ศิลปกรรมสุวรรณภูมิ” 
5. โครงการผลิตตํารา – วารสาร – บทความทางวิชาการศิลปะ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี 
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 20 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ 
     - ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนท่ี 9 

พ.ศ. 2547  - ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล ลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ 
- รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ รักษาการในตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เป็นการชั่วคราว 
- อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนท่ี 10 

พ.ศ. 2548 - พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพ
พิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ในปีการศึกษา 2548 

พ.ศ. 2549 - คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ครั้งแรกในภาคการศึกษา 2/2549 

พ.ศ. 2550 - คณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปไทย และเริ่มใช้ในภาค
การศึกษา 1/2551 

พ.ศ. 2551  - พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย ในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย (ฉบับปรับปรุง 2551) ใน
แผน ก แบบ ก1  
- คณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในภาคการศึกษา 1/2551 
- คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะจิตรกรรมฯ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม 
สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาศิลปไทย เป็นหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยอยู่ระหว่าง
รอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2552 - อาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ 
- รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ  คนที่ 11 เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม  2552 
- คณะจิตรกรรมฯ ปรับปรุง ปณิธาน ปรัชญา วัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ โดยมติคณะกรรมการ
ประจําคณะจิตรกรรมฯ และผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมอาจารย์ทั้งคณะ 
- คณะจิตรกรรมฯ ปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม 
สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชาศิลปะไทย เป็นหลักสูตรศิลปบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ ผ่านความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในภาคการศึกษา 1/2552 
- การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 26 โดยร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมแก้ว ช่ือ “โคมแก้วแห่งความสุกใส” เป็น
ผลงานช้ินใหญ่ติดตั้งถาวรที่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
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- คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตรเ์ปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ศึกษา โดย
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา ครั้งแรกในภาคการศึกษา 
2/2552 

พ.ศ.2553 - คณะจิตรกรรมฯ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสํานักงานเลขานุการเพื่อให้สอดรับกับการ
ดําเนินงานส่วนวังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รวมทั้งภารกิจของสถาบันการศึกษาใน
ปัจจุบัน เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา 
- การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 27 โดยน้อมนําพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่อง “หน้าที่” ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
ภายใต้หัวข้อ “CHAIR – SHARE”  
- คณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
- คณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการโครงการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯ 

พ.ศ. 2554 - คณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ได้รับการคัดเลอืกให้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม
นักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯ 
- การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 28 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 84 พรรษา ภายใต้หัวข้อ  
“น้ํา – น้ําพระทัย” 

พ.ศ. 2555 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปไทย  และคณะจิตรกรรมฯ ได้จัดนิทรรศการ จิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระ
มหาชนก” จากบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล  
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และรับ
นักศึกษาเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2556  
- การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “วาทศิลป์ พีระศรี” ซึ่งเป็นปีแห่งวาระครบ 120 ปี ชาตกาล
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

พ.ศ. 2556 - ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และรับนักศึกษาเป็นปี
แรก 
- รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข  หมดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ 
- อาจารย์อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ คนท่ี 12 ในวันที่19 พฤษภาคม 2556 
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ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
 

ปรัชญา 
 “ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้น” 

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 15/2552 วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2552) 
 

ปณิธาน 
        “สร้างศิลปบัณฑิตผู้มีพุทธิปัญญา” 

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 15/2552 วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2552) 
 

วัตถุประสงค ์
1. ผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ระดับสูง 
2. ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์  สามารถวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์  
3. สนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านการสร้างสรรค์และวิชาการทางด้านทัศนศิลป์  
4. ดํารงศักยภาพความเป็นเลิศด้านศิลปะและศิลปวิทยาการในระดับชาติและนานาชาติ 
5. เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่จะบริหารวิชาการแก่ชุมชน 
สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะจิตรกรรมฯ ครั้งท่ี 15/2552 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552) 
 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตทางศิลปะและวิชาการศิลปะให้มีคุณภาพ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพช้ันสูง มีความคิดสร้างสรรค์ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตระหนักในความรับผิดชอบต่อบุคคล ต่อส่วนรวม สนองความต้องการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แก่สังคมและประเทศชาติ 

2. ค้นคว้าสร้างสรรค์และวิจัย พัฒนาสร้างองค์ความรู้ศิลปวิทยาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพช้ันสูง เป็นแหล่งทุน
ทรัพย์ทางปัญญา ทุนทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

3. นําศักยภาพด้านศิลปะและศิลปวิทยาการมาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปลูกจิตสํานึก ในคุณค่าศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนจากระดับรากหญ้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

4. ทํานุบํารุง  สืบสาน วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม ให้คงความมีเอกลักษณ์ของชาติและ
เสริมสร้างคุณค่าสู่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 

(ตามมติเห็นชอบในที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 15/2552 วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2552) 
 

วิสัยทัศน์ 

 “รวมกําลัง เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์องค์กรเข้มแข็ง ให้ผลผลิตคุณภาพแก่สังคม” 
 

 (วิสัยทัศน์คณบดี ตามมตเิห็นชอบในที่ประชุมอาจารย์ทั้งคณะของคณะจติรกรรมฯ ครัง้ที่ 1/2552  วันที่ 27 พฤษภาคม  2552) 
 

อัตลักษณ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

“คณะวิชาชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป”์ 
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 
 การบริหารงานและการจัดระบบองค์กร 
 คณะจติรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ได้แบ่งส่วนราชการและการบรหิารจดัการภายในองค์กรดังรายละเอียด
ตามแผนภูมติ่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ์ 

ภาควชิาจิตรกรรม 

ภาควชิาประติมากรรม 

ภาควชิาภาพพมิพ์ 

ภาควชิาศิลปไทย 

ภาควชิาทฤษฎศิีลป์ 

โครงการจัดตั้งภาควชิาส่ือผสม 

โครงการจัดตั้งภาควชิาแกนทศันศิลป์ 

ส านักงานเลขานุการ 

หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ 
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คณะผู้บริหารคณะจิตรกรรมฯ 

               วาระ 
อาจารย์อํามฤทธิ ์  ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมฯ   (19 พ.ค. 2556 – 18 พ.ค.60) 
ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน ์ วังบอน  รองคณบดฝี่ายบริหาร   (14 ม.ค. 2557 – 18 พ.ค.60) 
อาจารย์โอชนา  พูลทองดีวัฒนา รองคณบดฝี่ายวิชาการ   (19 พ.ค. 2556 – 18 พ.ค.60) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดเิรก โลหะกลุ  รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา    (19 พ.ค. 2556 – 18 พ.ค.60) 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิชัย ปรัชญารตัิกุล รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ (19 พ.ค. 2556 – 18 พ.ค.60) 
อาจารยส์าครินทร ์  เครืออ่อน  รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ (19 พ.ค. 2556 – 18 พ.ค.60) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม   (9 ม.ค. 2557 – 8 ม.ค. 2561) 
อาจารย์จักรพันธุ ์  วิลาสินีกลุ หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม  (14 ส.ค. 2557 – 13 ส.ค. 2561) 
รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์   (25 ส.ค. 2554 – 26 ส.ค. 2559) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรญัญา ดวงรัตน ์  หัวหน้าภาควิชาศลิปไทย   (14 ส.ค. 2557 -13 ส.ค. 2561) 
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุธ ี คุณาวิชยานนท์ หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศลิป ์   ( 5 ส.ค. 2554 -  4 ส.ค. 2558) 
     รักษาการหัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศลิป ์  ( 5 ส.ค. 2558 – ปัจจุบัน) 
อาจารยส์ืบสกลุ  ศรัณพฤฒิ หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพเนตร ์ แย้มมณีชัย หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป ์
นางนภัสนันท์  อินทรโพธิ ์ เลขานุการคณะจิตรกรรมฯ 
 
 

คณะกรรมการประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ประจ าปีการศึกษา 2557  (1 ส.ค. 57 – 31 ก.ค. 58) 
อาจารย์อํามฤทธิ ์  ชูสุวรรณ            คณบดีคณะจิตรกรรมฯ                ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน ์ วังบอน  รองคณบดฝีายบริหาร                 กรรมการ 

อาจารย์โอชนา  พูลทองดีวัฒนา      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดเิรก โลหะกลุ      รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิชัย ปรัชญารตัิกุล รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ กรรมการ 

อาจารยส์าครินทร ์  เครืออ่อน  รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์      กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง         หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม    กรรมการ 

อาจารย์จักรพันธ ์  วิลาสินีกลุ      หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม        กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ      หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์             กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรญัญา ดวงรัตน ์        หัวหน้าภาควิชาศลิปไทย              กรรมการ 

รองศาสตราจารย์สุธ ี คุณาวิชยานนท์    หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศลิป ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนฤษภ ์ ทิพย์วารี  ผู้แทนภาควิชาจิตรกรรมและผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา      กรรมการ 

อาจารยณ์ภัทร  ธรรมนิยา  ผู้แทนภาควิชาประติมากรรม         กรรมการ 

ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดมวิทย ์ ผู้แทนภาควิชาภาพพิมพ์              กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ปรญิญา ตันติสุข  ผู้แทนภาควิชาศิลปไทย               กรรมการ 

อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้แทนภาควิชาทฤษฎีศลิป ์           กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพเนตร ์ แย้มมณีชัย ผู้แทนอาจารยส์ังกัดส่วนกลาง        กรรมการ 

นางนภัสนันท์  อินทรโพธิ ์        ผู้บริหาร                                         เลขานุการ 

นางสาวฉัตรระพ ี                แย้มเกษร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ประจ าปีการศึกษา 2557                                                                                             
คณบดีคณะจิตรกรรมฯ     ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาและประกันคณุภาพ   กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม    กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาศลิปไทย     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศลิป ์     กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรญัญา  ดวงรตัน์    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร    กรรมการ 
นางสาวเกวลี  แพ่งต่าย     เลขานุการ 
นางสาวมัณฑนา  ศรีเทพ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

คณะกรรมการวิชาการคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณบดีคณะจิตรกรรมฯ       ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ       กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาและประกันคณุภาพ     กรรมการ 
อาจารย์ทรงไชย บัวชุม  ภาควิชาจิตรกรรม   กรรมการ 
อาจารย์จักรพันธ ์ วิลาสินีกลุ  ภาควิชาประติมากรรม  กรรมการ 
ศาสตราจารย์พิษณ ุ ศุภนิมิตร  ภาควิชาภาพพิมพ ์   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์ ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร  โครงการจดัตั้งภาควิชาสื่อผสม กรรมการ   
อาจารย์ทิพย์เนตร ์ แย้มมณีชัย  โครงการจดัตั้งภาควิชาแกนทัศนศลิป ์ กรรมการ 
นางสาวเกวลี   แพ่งต่าย  นักวิชาการศึกษา   เลขานุการ 
นางสาวมัณฑนา    ศรีเทพ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศลิป์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
1. ผู้ชวยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ประธานหลักสตูร    
2. อาจารย์ทรงไชย บัวชุม อาจารย์ประจําหลักสตูร  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง อาจารย์ประจําหลักสตูร  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล อาจารย์ประจําหลักสตูร  
5. อาจารย์ลูกปลิว จันทร์พุดซา อาจารย์ประจําหลักสตูร  
6. อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
7. อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
8. อาจารย์อํานาจ คงวาร ี อาจารย์ประจําหลักสตูร  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศภุพันธ์ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
11. อาจารย์จินตนา เปีย่มศิร ิ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
12. อาจารย์อนุวัฒน์ ลัดดาวลัย ์ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
13. อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา อาจารย์ประจําหลักสตูร  
14. อาจารย์ปวีณา เอื้อน้อมจติต์กลุ อาจารย์ประจําหลักสตูร 
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15. อาจารย์ลลินธร เพ็ญเจรญิ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
16. อาจารย์สืบสกุล ศรณัพฤฒ ิ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
17. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน อาจารย์ประจําหลักสตูร  
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร  อาจารย์ประจําหลักสตูร  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2556  
1. อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบตุร ประธานหลักสตูร  
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุปรีชา เถาทอง อาจารย์ประจําหลักสตูร  
3. ศาสตราจารย์วโิชค มุกดามณ ี อาจารย์ประจําหลักสตูร  
4. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจําหลักสตูร 
5. รองศาสตราจารย์พดัยศ พุทธเจริญ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
1. รองศาสตราจารยส์ุธี คุณาวิชยานนท์ ประธานหลักสตูร  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน อาจารย์ประจําหลักสตูร  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
4. อาจารย์ ดร.สุธา ลีนะวัต อาจารย์ประจําหลักสตูร  
5. อาจารย์ ดร.ปรมพร ศริิกุลชยานนท์ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
1. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันตสิุข ประธานหลักสตูร (คณะจติรกรรมฯ) 
2. รองศาสตราจารยศ์ิริพงศ์ พยอมแย้ม                  อาจารย์ประจําหลักสตูร  (คณะศึกษาศาสตร์)  
3. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ อาจารย์ประจําหลักสตูร (คณะจติรกรรมฯ) 
4. อาจารย์ฐานิศร์ เหมศาสตร ์ อาจารย์ประจําหลักสตูร (คณะศึกษาศาสตร์) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรญัญา ดวงรัตน ์ อาจารย์ประจําหลักสตูร (คณะจติรกรรมฯ) 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุปรีชา  เถาทอง ประธานหลักสตูร  
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพิษณุ  ศุภนิมิตร อาจารย์ประจําหลักสตูร  
3. ศาสตราจารย์วโิชค  มุกดามณ ี อาจารย์ประจําหลักสตูร  
4. รองศาสตราจารย์พดัยศ  พุทธเจริญ อาจารย์ประจําหลักสตูร  
5. อาจารย์ ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร อาจารย์ประจําหลักสตูร  
 
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์   กรรมการ 
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หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม    กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาศลิปไทย     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศลิป ์     กรรมการ 
หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม    กรรมการ 
หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป ์   กรรมการ 
นางนภัสนันท์  อินทรโพธิ ์   กรรมการ 
นางฆนรส   เตชะประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวฉัตรระพ ี  แย้มเกษร    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเกวล ี  แพ่งต่าย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาววรีรตัน ์  วันด ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางจินต์ภาณ ี  เอี่ยมท่า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจุฬารตัน ์  คนทน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายบริหาร     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
รองคณบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์   กรรมการ 
ประธานกองทุนวิจัยและสรา้งสรรค์    กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม    กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาศลิปไทย     กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศลิป ์     กรรมการ 
หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม    กรรมการ 
หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป ์   กรรมการ 
เลขานุการคณะฯ      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวฉัตรระพ ี  แย้มเกษร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเกวล ี แพ่งต่าย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายสําเภา มหาวีระรัตน ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายปฏิพัตร พรหมนัส     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายธนภัทร แก้ววิไล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการคลินิกวชิาการ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุปรีชา เถาทอง    ที่ปรึกษา 
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์   ประธานกรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ     กรรมการ 
รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
ประธานกองทุนวิจัยและสรา้งสรรค์    กรรมการ 
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นายรัชภูม ิ ทรงสําราญ    กรรมการ 
นางสาวฉัตรระพ ี  แย้มเกษร    กรรมการ 
นายสําเภา มหาวีระรัตน ์    กรรมการ 
นายปฏิพัตร พรหมนัส     กรรมการ 
นายธนภัทร แก้ววิไล     กรรมการ 
นางสาวจุฬารตัน ์ คนทน     กรรมการ 
นางสาวเกวล ี แพ่งต่าย     กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการด าเนินงานหอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
อาจารย์คงศักดิ์   กุลกลางดอน    ที่ปรึกษากรรมการ 
อาจารย์ศภุวัฒน ์ วัฒนภิโกวิท    ผู้อํานวยการหอศลิป์ฯ 
อาจารย์พรรษา พุทธรักษา    กรรมการ 
อาจารยล์ูกปลิว จันทร์พุดซา    กรรมการ 
อาจารย์อํานาจ คงวารี     กรรมการ 
อาจารย์อนุวัฒน ์ ลัดดาวลัย ์    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์    กรรมการ 
อาจารย์อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป ์    กรรมการ 
นางอารยา เลิศกิจอนันต ์    เลขานุการ 
นางเยาวพา แจะจันทร ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวมลฤด ี ประชุม     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวญาณ ี พรหมเดชะ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
การเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรศิลปบณัฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร 

  1. หลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

  2. หลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

 หลักสูตร ป.โท ที่บูรณาการร่วมกันระหว่างคณะจิตรกรรมฯ และคณะศึกษาศาสตร์ 1 หลักสูตร 

  1. หลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2556)  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
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หลักสูตรของคณะจิตรกรรมฯ 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556 

  หลักสูตรคณะจิตรกรรมฯ สกอ. รับทราบ ปีที่เร่ิมใช้ 
หลักสูตรที่

ปิด 

เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

เปิดสอนใน
ปีการศึกษา 

2556 

ด าเนินการ
ตามกรอบ

TQF 

ยังไม่
ครบรอบ
ประเมิน 

ครบรอบ
ประเมิน

แล้ว 

หลักสูตรที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ 

48 และ TQF 

1. หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

15 มีนาคม 2555 ปีการศึกษา 2555 -     - - 

2. หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

7 สิงหาคม 2556 ปีการศึกษา 2556 -     - - 

3. หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

7 สิงหาคม 2556 ปีการศึกษา 2556 -     - - 

4. หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

10 กรกฎาคม 2556 ปีการศึกษา 2556 -     - - 

5. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

7 สิงหาคม 2556 ปีการศึกษา 2556 -     - - 

 



 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                   หน้า 20 

ข้อมูลนักศึกษา   

ตารางท่ี 2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี จําแนกตามชั้นปี 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที ่4 ชั้นปีที ่5 ตกค้าง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี       

หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

ปกติ 104 96 96 111 111 9 

       
รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 527 

 
 
 

   ตารางท่ี 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 
 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ตกค้าง 
แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ปกติ 53 - 54 - 74 - 181 

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ปกติ 21 - 16 - 28 - 65 

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

พิเศษ 29 - 28 - 50 4 111 

        
รวมนักศึกษาปกต ิ 74 - 70 - 102 - 246 

รวมนักศึกษาพิเศษ 29 - 28 - 50 4 111 

รวมทั้งหมด 
103 - 98 - 152 4 

357 
357 
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ตารางท่ี 4 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก จําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ 
 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

รวม (คน) ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที ่2 ตกค้าง 
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก        

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556) 

ปกต ิ 13 - 5 - - - 
28 

รวมนักศึกษาทุกชั้นป ี 28 

 
 
ตารางท่ี 5  จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  
              ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเก่า 
  

หลักสูตร 
ปริญญา
บัณฑิต 

ปริญญา
มหาบณัฑิต 

ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต 

รวมทั้งสิ้น 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - - - - 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 97 - - 97 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) - - - - 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) - 45 - 45 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) - - - - 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2549) - 10 - 10 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) - - - - 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2552) - 30 - 30 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) - - ยังไม่มีผู้สําเร็จ
การศกึษา - 

รวม 97 85 - 182 
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อาจารย์และบุคลากร  

ตารางท่ี 6 จํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 

บุคลากร 
สายวิชาการ 

(คน) 
สายสนับสนุน 

(คน) 
รวมบุคลากร  

(คน) 

ข้าราชการ 

ภาควิชาจิตรกรรม 4 - 4 
ภาควิชาประติมากรรม 2 - 2 
ภาควิชาภาพพิมพ ์ 5 - 5 
ภาควิชาศิลปไทย 4 - 4 
ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ 5 - 5 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม - - - 
โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ - - - 
สํานักงานเลขานุการคณะ - 5 5 

รวม 20 5 25 
ร้อยละของบุคลากรทัง้หมด 20.20 5.05 25.25 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ภาควิชาจิตรกรรม 7 - 7 
ภาควิชาประติมากรรม 8 - 8 
ภาควิชาภาพพิมพ ์ 5 - 5 
ภาควิชาศิลปะไทย 5 - 5 
ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ 5 - 5 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม 7 - 7 
โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ 5 - 5 
สํานักงานเลขานุการคณะ - 13 13 

รวม 42 13 55 
ร้อยละของบุคลากรทัง้หมด 42.42 13.13 55.55 

สัญญาจ้าง 

ภาควิชาจิตรกรรม 1 - - 
ภาควิชาประติมากรรม 1 - - 
ภาควิชาภาพพิมพ ์ 1 - - 
ภาควิชาศิลปไทย 1 - - 

รวม 4 - 4 
ร้อยละของบุคลากรทัง้หมด 4.04 - 4.04 

ลูกจ้างประจาํ 
สํานักงานเลขานุการคณะ - 4 4 

รวม - 4 4 
ร้อยละของบุคลากรทัง้หมด - 4.04 4.04 

ลูกจ้างชั่วคราว 
สํานักงานเลขานุการคณะ - 10 10 

รวม - 10 10 
ร้อยละของบุคลากรทัง้หมด - 10.10 10.10 

พนักงานราชการ 
สํานักงานเลขานุการคณะ - 1 - 

รวม - 1 1 
ร้อยละของบุคลากรทัง้หมด - 1.10 1.10 

รวม 
คน 66 33 99 

ร้อยละ 66.67 33.33  
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ตารางท่ี 7 ตารางแสดงสถานะอาจารย์ประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 

ล าดับ รายชื่อ สถานะ ปีเกิด วันบรรจุ เกษียณ 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รวมทั้งหมด 

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์

เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี รวม 

  ภาควิชาจิตรกรรม    
  0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 12 0 12 

1 อาจารย์อํามฤทธิ ์  ชูสุวรรณ ข้าราชการ 22 เม.ย. 2498 15 มี.ค. 2537 30 ก.ย. 2558  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน ์ วังบอน ข้าราชการ 21 ก.ย. 2515 1 ก.ค. 2541 30 ก.ย. 2575  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

3 ศาสตราจารยว์ิโชค  มุกดามณ ี ข้าราชการ 8 มี.ค. 2496 22 มิ.ย. 2519 
30 ก.ย. 2556 

(ต่ออายุราชการ) พ.ศ. 2561  - 1.0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

4 อาจารย์สุรพล  แสนคํา ข้าราชการ 15 ก.พ. 2499 12 พ.ค. 2526 30 ก.ย. 2559  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  เบียดกลาง พนักงานฯ 23 ม.ค. 2516 1 พ.ค. 2545 30 ก.ย. 2576  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

6 อาจารย์ทรงไชย  บัวชุม พนักงานฯ 17 เม.ย. 2516 2 มิ.ย. 2546 30 ก.ย. 2576  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ ์ ทิพย์วารี พนักงานฯ 21 พ.ค. 2516 20 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2576  -  -  -  -  -  -  -  1.0  -  - -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
8 อาจารย์วิชญ  มุกดามณ ี

(ลาเรียน ป.เอก 26 ก.ย. 56 - 25 ก.ย. 59) 
พนักงานฯ 19 มิ.ย. 2527 1 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2587 - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

9 อาจารย์พรรษา พุทธรักษา พนักงานฯ 17 ก.ค. 2524 21 มิ.ย. 2554 30 ก.ย. 2584  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

10 อาจารย์วราวุฒ ิ โตอุรวงศ์ พนักงานฯ 27 ก.ย. 2527 2 ส.ค. 2554 30 ก.ย. 2587  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

11 อาจารย์ฑีฆวุฒ ิ บุญวิจิตร พนักงานฯ  
 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

12 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ผูม้ีความรู้ฯ  
 

สัญญาจ้างรายปี  - 1.0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

  ภาควิชาประติมากรรม    
 

 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 11 0 11.0 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์  ข้าราชการ 27ก.ย. 2508 1 พ.ค. 2535 30 ก.ย. 2568 - - - - - - - 1.0 - - - - 0.0 1.0 0.0 1.0 

14 อาจารย์จักรพันธ ์ วิลาสินีกุล  ข้าราชการ 12 ก.ย. 2507 1 ก.ย. 2537 30 ก.ย. 2568 - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 
15 อาจารย์ไพยันต ์ บรรจงเกลี้ยง 

(ลาไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการเพื่อเขียนตําราฯ)  (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 58) 

พนักงานฯ 26 ก.พ. 2515 2 มิ.ย. 2546 30 ก.ย. 2575 - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

16 อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ ์ พนักงานฯ 16 พ.ย. 2513 15 พ.ย. 2543 30 ก.ย. 2574 - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 
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ล าดับ รายชื่อ สถานะ ปีเกิด วันบรรจุ เกษียณ 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รวมทั้งหมด 

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์

เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี รวม 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก  โลหะกุล  พนักงานฯ 4 ธ.ค 2514 1 ต.ค. 2553  30 ก.ย. 2575 - - - - - - - 1.0 - - - - 0.0 1.0 0.0 1.0 
18 อาจารย์ธีรพล  หอสง่า 

(ลาเรียน ป.เอก 29 พ.ค. 56 -28 พ.ค. 59) 
พนักงานฯ 18 เม.ย. 2523 7 มิ.ย. 2554 30 ก.ย. 2583 - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

19 อาจารย์ณภัทร  ธรรมนิยา  พนักงานฯ 5 ต.ค. 2513 1 ธ.ค. 2554 30 ก.ย. 2574 - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

20 อาจารย์มานะ  เอี่ยมวัฒนะ  พนักงานฯ 7 ธ.ค. 2514 1 ธ.ค. 2554 30 ก.ย. 2575 - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

21 อาจารย์ลูกปลวิ  จันทร์พุดซา พนักงานฯ 31 ธ.ค. 2523 12 มิ.ย. 2555 30 ก.ย. 2584  - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 
22 อาจารย์พิเชฐ เขียวประเสริฐ พนักงานฯ 3 เม.ย. 2525 24 ก.ค. 2556 30 ก.ย. 2585  - - - - - - - - - - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

23 อาจารย์นนทิวรรธน ์จันทนะผะลิน ผู้มีความรู้ฯ  
 

สัญญาจ้างรายปี  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
  ภาควิชาภาพพิมพ ์

 
 

 
 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 11 0 11 

24 รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ  ข้าราชการ 10 ก.ค. 2512 25 พ.ย. 2539 30 ก.ย. 2572  -  -  -  - 1.0  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

25 รองศาสตราจารย์พัดยศ  พุทธเจริญ  ข้าราชการ 13 มี.ค. 2508 18 ก.พ. 2537 30 ก.ย. 2568  -  -  -  - 1.0  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

26 ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย ์ ข้าราชการ 5 ก.ย. 2499 27 ม.ค. 2525 30 ก.ย. 2559  - 1.0  -  -  -  -  - -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

27 รองศาสตราจารย์ญาณวิทย ์ กุญแจทอง  ข้าราชการ 3 มี.ค. 2500 5 มิ.ย. 2534 30 ก.ย. 2560  -  -  -  - 1.0  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  พนักงานฯ 15 ก.พ. 2509 1 มิ.ย. 2547 30 ก.ย. 2569  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชยั  ปรัชญารัติกุล  ข้าราชการ 22 ส.ค. 2507 1 พ.ค. 2539 30 ก.ย. 2567  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ิ ศุภพันธ ์ พนักงานฯ 13 ก.ย. 2520 1 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2580  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ  จันทรวิชิต  พนักงานฯ 16 มี.ค. 2519 1 ธ.ค 2553 30 ก.ย. 2579  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

32 อาจารย์อํานาจ  คงวารี พนักงานฯ 19 พ.ย. 2520 21 มิ.ย. 2554 30 ก.ย. 2581  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

33 อาจารย์วิมลมาล ์ขันธะชวนะ พนักงานฯ 24 มี.ค. 2508 1 ต.ค. 2556 30 ก.ย. 2568  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
34 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ผู้มีความรู้ฯ 17ม.ค. 2491 25 ก.พ.2517 สัญญาจ้างรายปี  - 1.0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
  ภาควิชาศิลปไทย 

 
 

 
 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 5 1 0 9 1 10 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา  ดวงรัตน์ พนักงานฯ 6 พ.ค. 2519 2 มิ.ย. 2546 30 ก.ย. 2579  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
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ล าดับ รายชื่อ สถานะ ปีเกิด วันบรรจุ เกษียณ 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รวมทั้งหมด 

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์

เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี รวม 

36 รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข  ข้าราชการ 31 มี.ค. 2498 15 มิ.ย. 2520 30 ก.ย. 2558  -  -  -  - 1.0  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

37 อาจารย์ธงชัย  ศรีสุขประเสริฐ  ข้าราชการ 21 มิ.ย. 2506 25 ก.ย. 2534 30 ก.ย. 2566  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

38 อาจารย์สาครินทร์  เครืออ่อน  ข้าราชการ 7 ม.ค. 2508 1 ก.ย. 2537 30 ก.ย. 2568  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชัย  ภิรมย์รักษ ์ ข้าราชการ 24 ต.ค. 2507 3 ก.ย. 2535 30 ก.ย. 2568  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

40 อาจารย์ชูศักดิ ์ ศรีขวัญ พนักงานฯ 22 เม.ย. 2526 20 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2586  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

41 อาจารย์ฤทัยรัตน ์ คําศรีจันทร์ พนักงานฯ 19 ธ.ค. 2526 1 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2587  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

42 อาจารย์จินตนา  เปี่ยมศิร ิ พนักงานฯ 10 ก.ย. 2509 20 เม.ย. 2555 30ก.ย. 2569  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

43 อาจารย์อนุวัฒน ์ ลัดดาวัลย ์ พนักงานฯ 23 ก.พ. 2527 20 เม.ย. 2555 30 ก.ย. 2587  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

44 อาจารย์ประเสริฐ ยอดแก้ว พนักงานฯ 31 พ.ค. 2530 25 มี.ค. 2558 31 พ.ค. 2590 - - - - - - - - - - - - - - - - 
45 ศาสตราจารย์เกยีรติคุณปรีชา  เถาทอง  ผู้มีความรู้ฯ 27 เม.ย. 2491 5 พ.ค. 2522 สัญญาจ้างรายปี  - 1.0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
  ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์

 
 

 
 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 5 0 4 3 0 10 

46 รองศาสตราจารย์สุธ ี คุณาวิชยานนท ์ ข้าราชการ 23 ก.ค. 2508 27 ต.ค. 2537 30 ก.ย. 2568  -  -  -  - 1.0  -  -  -  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

47 อาจารย์ ดร.สุธา  ลีนะวัต  ข้าราชการ 11 ต.ค. 2505 5 มิ.ย. 2534 30 ก.ย. 2566  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  - 1.0 0.0 0.0 1.0 

48 รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน  ข้าราชการ 10 มี.ค. 2502 7 ก.ย. 2535 30 ก.ย. 2562  -  -  - 1.0  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0 0.0 0.0 1.0 

49 อาจารย์มาณพ  อิศรเดช  ข้าราชการ 5 เม.ย. 2499 27 ก.ย. 2522 30 ก.ย. 2559  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

50 อาจารย์หฤทยา  ขุนน้อย  ข้าราชการ 7 พ.ย. 2511 3 ต.ค. 2540 30 ก.ย. 2572  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

51 อาจารย์โอชนา  พูลทองดีวัฒนา พนักงานฯ 13 ก.ย. 2522 3 ส.ค. 2552 30 ก.ย. 2582  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

52 อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ พนักงานฯ 17 ม.ค. 2520 24 พ.ค. 2553 30 ก.ย. 2580  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  - 1.0 0.0 0.0 1.0 

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพนัธุ์  พนักงานฯ 15 ต.ค. 2505 20 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2566  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  -  - 1.0 0.0 0.0 1.0 

54 อาจารย์ปวีณา  เอื้อน้อมจิตต์กุล พนักงานฯ 17 พ.ย. 2522 21 มิ.ย. 2554 30 ก.ย. 2583  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

55 อาจารย์ลลินธร  เพ็ญเจริญ พนักงานฯ 18 ก.ค. 2527 10 ม.ค. 2555 30 ก.ย. 2587  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
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ล าดับ รายชื่อ สถานะ ปีเกิด วันบรรจุ เกษียณ 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
รวมทั้งหมด 

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
อาจารย ์

เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี เอก โท ตร ี รวม 
  โครงการจัดตั้งภาควชิาสื่อผสม 

 
    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 1.0 6.0 0.0 7.0 

56 อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ พนักงานฯ 12 ต.ค. 2502 1 ก.พ. 2548 30 ก.ย. 2563  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

57 อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน พนักงานฯ 5 ส.ค. 2516 1 ก.พ. 2548 30 ก.ย. 2576  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

58 อาจารย ์ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร  พนักงานฯ 23 ส.ค. 2516 1 พ.ย. 2548 30 ก.ย. 2576  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  - 1.0 0.0 0.0 1.0 

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศิริพัฒนานนัทกูร พนักงานฯ 16 พ.ย. 2517 15 มิ.ย. 2552 30 ก.ย. 2578  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

60 อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ พนักงานฯ 25 ก.พ. 2515 1 ต.ค. 2553 30 ก.ย. 2575  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

61 อาจารย์ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต ์ พนักงานฯ 16 ธ.ค. 2527  1 พ.ค. 2555 30 ก.ย. 2588  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

62 อาจารย์ทววีิทย ์กิจธนสุนทร พนักงานฯ 13 ส.ค. 2525  1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2585  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

 
โครงการจัดตั้งภาควชิาแกนทัศนศิลป์ 

 
    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 5.0 

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพเนตร ์ แย้มมณีชยั พนักงานฯ 13 ม.ค. 2515 1 ต.ค. 2553  30 ก.ย. 2575  -  -  -  -  -  -  - 1.0  -  -  -  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

64 อาจารย์พงษ์พันธ ์ จันทนมัฏฐะ  พนักงานฯ 22 ก.ย. 2517 7 มิ.ย. 2554 30 ก.ย. 2577  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

65 อาจารย์อิ่มหทยั  สุวัฒนศิลป์ พนักงานฯ 28 ก.พ. 2524 25 ต.ค. 2554 30 ก.ย. 2584  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

66 อาจารย์ศุภวัฒน ์ วัฒนภิโกวิท พนักงานฯ 22 ธ.ค. 2527 25 ต.ค. 2554 30 ก.ย. 2588  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 

67 อาจารย์กิ่งกาญ  สุนทรชื่น พนักงานฯ 12 พ.ย. 2524 1 เม.ย. 57 30 ก.ย. 2585  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1.0  - 0.0 1.0 0.0 1.0 
   

รวม 
  

0.0 5.0 0.0 1.0 5.0 0.0 1.0 13.0 0.0 3.0 37.0 1.0 5.0 60.0 1.0 66.0 
66 

5.0 6.0 14.0 41.0 66.0   
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อภายในประเทศ และต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2557 
 
 

ภาควิชา 
อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 
อาจารย์ประจ า
ปฏิบตัิงานจริง 

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาภายในประเทศ อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
รวมทั้งหมด 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
เพิ่มพูน
ความรู ้

รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก 
เพิ่มพูน
ความรู ้

รวม 

ภาควิชาจิตรกรรม 12 11 - - - - - 
1 

(อ.วิชญ) 
- 1 1 

ภาควิชาประติมากรรม 11 9 - 
1 

(อ.ธีรพล) 
- 1 - - 

1 
(อ.ไพยันต์) 

1 2 

ภาควิชาภาพพิมพ ์ 11 11 - - - - - - - - - 

ภาควิชาศิลปไทย 10 10 - - - - - - - - - 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ 10 10 - - - - - - - - - 

โครงการจดัตั้งภาควิชาสื่อผสม 7 7 - - - - - - - - - 

โครงการจดัตั้งภาควิชาแกนทัศนศลิป ์ 5 5 - - - - - - - - - 

รวม 66 63 - 1 - 1 - 1 1 - 3 
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ตารางท่ี 9  จํานวนอาจารย์ในแต่ละภาควิชาจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 
 

ภาควิชา อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ตรี โท เอก รวม 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก 

ภาควิชาจิตรกรรม - 7 - - 3 - - - - - 2 - - 12 - 12 

ภาควิชาประติมากรรม - 9 - - 2 - - - - - - - - 11 - 11 

ภาควิชาภาพพิมพ ์ - 2 - - 4 - - 3 - - 2 - - 11 - 11 

ภาควิชาศิลปไทย 1 5 - - 2 - - 1 - - 1 - - 9 1 10 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ - 5 2 - - 1 - 1 1 - - - - 6 4 10 

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม - 5 1 - 1 - - - - - - - 1 6 - 7 
โครงการจัดตั้งภาควิชาแกน
ทัศนศิลป์ 

- 4 - - 1 - - - - - - - - 4 - 5 

รวม 
1 37 3 - 13 1 - 5 1 - 5 - 

1 60 5 
66 41 14 6 5 

ร้อยละ 62.12 21.21 9.09 7.58 1.51 90.91 7.58 
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งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
คณะจิตรกรรมฯ  มีนโยบายที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้บุคลากรดําเนินงานสร้างสรรค์และงานวิจัย โดยคณะฯ จะมุ่งเน้น

ให้คณาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ต่อการจัดการเรียนการ
สอน โดยในทุกปีคณะจะดําเนินการจัดโครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน  และจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกในการทํางานสร้างสรรค์   
โดยในปีการศึกษา 2557 คณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ  ได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในโครงการต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก จํานวน 296 ช้ิน ซึ่งจากการแสดงผลงานกลุ่มที่จัดโดยคณะจิตรกรรมฯ และหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการ
แสดงผลงานเดี่ยวของคณาจารย์ 

ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ มีงบประมาณสนับสนุนการสร้างสรรค์และวิจัยของคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 
จํานวน 6,960,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจําแนกได้ดังนี้ 

งบประมาณเงินรายได้ 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ในการให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 

2558 จํานวน 20 ทุน รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 

งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 5,300,000.- บาท  จาก 4 โครงการ คือ 
 1. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็นไทยไร้พรมแดน”  งบประมาณ 1,600,000.- บาท 
 2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 1,800,000.- บาท 
 3. โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน      งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
 4. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 32   งบประมาณ   900,000.- บาท 
  
งบประมาณจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ จ านวน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 โครงการ CUBIC MUSEUM  International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and 
Silpakorn University โดยได้รับการสนับสนุนจาก 2 แหล่งทุน  

 - งบประมาณจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 150,000.- บาท  

 - งบประมาณ ของ Aichi University  ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 100,000.- บาท  

 
งบประมาณ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ านวน 550,000.- บาท 

 ในการสนับสนุนทุนวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง “ศิลปะสื่อการแสดงสดทวารวดี : กรณีศึกษาเจดีย์จุลประโทน จ.นครปฐม โดย 
อาจารย์ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ จํานวน 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
งบประมาณจากภาคเอกชน จ านวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 300,000.- บาท ในการสนับสนุน โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 32 
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คณะจิตรกรรมฯ ได้จัดตั้งกองทุนวิจัยสร้างสรรค์  คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรของคณะผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ตําราทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการผลักดันให้อาจารย์ได้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาให้มากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะจิตรกรรมฯ ได้จัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ทั้งหมด 20 ทุน 
จํานวนเงิน 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังนี ้

1. ทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการสร้างสรรค์ของบุคลากร คณะจิตรกรรมฯ จํานวน 1 ทุน ทุนละ 100,000.- บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 ผู้ได้รับทุน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ุ 

2. ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปลตําราและหนังสือ จํานวน 3 ทุน ทุนละ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 ผู้ได้รับทุน  1. อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา 
   2. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ 
   3. อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 

3. ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน จํานวน 3 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 ผู้ได้รับทุน  1. อาจารย์ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ 
   2. อาจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ 
   3. อาจารย์ฤทัยรัตน์ คําศรีจันทร์ 

4. ทุนสนับสนุนการจัดทํา พิมพ์และเผยแพร่งานแปล ตําราและหนังสือ จํานวน 1 ทุน ทุนละ 30,000.- บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน) 

 ผู้ได้รับทุน 1. อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ 

5. ทุนสนับสนุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์ในต่างประเทศ จํานวน 2 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 ผู้ได้รับทุน 1. อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ  จํานวน 70,000.- บาท (ในทวีปอเมริกา) 

   2. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ จํานวน 50,000.- บาท (ในทวีปยุโรป/ออสเตรเลีย) 

6. ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นสําหรับข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 เงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการขอตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวนทุนละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 ผู้ได้รับทุน 1.รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

7. ทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ประเภทเงินรางวัล จํานวน 9 ทุน ดังนี ้ 

ผู้ได้รับทุน  ประเภทได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ จํานวน 1 ทุน  
ทุนละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

1. อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ  

 ผู้ได้รับทุน  ประเภทได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ จํานวน 8 ทุน 

 ทุนละ 15,000.- (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

1. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์  

2. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง  

3. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ  
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4. อาจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ  

5. อาจารย์กิ่งกาญ สุนทรชื่น  

6. อาจารย์อํานาจ คงวารี  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์  

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต  

อีกทั้งคณะยังสนับสนุนให้บุคลากรเดินทางไปร่วมแสดงงานหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ต่างประเทศ 

 

ด้านการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 

คณะจิตรกรรมฯ ให้ความสําคัญกับการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะจิตรกรรมฯ และนักศึกษาจากต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทาง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการผลักดันให้นักศึกษามีบทบาทในระดับนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ 
ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างประเทศ ดังนี้ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไทย-ฝร่ังเศส 
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ การคัดเลือกนักศึกษาไทยที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิตไปศึกษา

หาประสบการณ์ทางด้านศิลปะเพิ่มเติม ณ ประเทศฝรั่งเศส และให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาศึกษาและ
สร้างสรรค์ผลงานที่คณะจิตรกรรมฯ  ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทย-ฝรั่งเศส คือ  
  1. นางสาวกาญจนา ชลศริ (นศ.ไทยไปฝรั่งเศส)  

2. Mr. Alexandre Poisson (นศ.ฝรั่งเศสมาไทย) 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไทย-เวียดนาม และบุคลากรทางด้านศิลปะ 
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ การส่งบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ณ ประเทศ

เวียดนาม  

3. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-บุคลากรทางด้านศิลปะ (Associazione Città Infinit ประเทศอิตาลี) 
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ การส่งบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ  

4. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-นักศึกษา (Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น) 
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ การคัดเลือกนักศึกษาไทยที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาศิลปมหาบัณฑิตไปศึกษา

หาประสบการณ์ทางด้านศิลปะเพิ่มเติม ณ ประเทศญี่ปุ่น และให้การต้อนรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาศึกษา และ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีคณะจิตรกรรมฯ  

5. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการทางด้านศิลปะ (Bamboo Curtain Studio ประเทศไต้หวัน) 
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ การส่งบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ณ ประเทศไต้หวัน 

6. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการทางด้านศิลปะ (Art Space Mite-Ugro ประเทศเกาหลีใต้) 
กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ การส่งบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ณ ประเทศ

เกาหลีใต้ 

6. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-บุคลากรทางด้านศิลปะ College of Arts, Hue University of 
Vietnam 

กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ การส่งบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ณ ประเทศ
เวียดนาม 
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7. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านศิลปะ Ho Chi Minh City University of Fine Arts, 
Vietnam 

กิจกรรมทีด่ําเนินการอยู่ การส่งบคุลากรสายวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมสร้างสรรค์งานศลิปะและนทิรรศการ
สัญจรเพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพทางสายวิชากร ณ เวียดนามโครงการแลกเปลี่ยน 

 8. โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านศิลปะกับสถาบันศิลปะยอร์คยากาต้า ( ISI Yogyakarta) 
ประเทศอินโดนีเซีย 

9. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรสายวิชาการกับมหาวิทยาลัยนัมโซ ประเทศเกาหลี 
(Namseoul University, Korea) 

 
การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  

1. Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น 
2. สถาบันศิลปะยอร์คยากาต้า (ISI Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย 
3. มหาวิทยาลัยนัมโซ ประเทศเกาหลี 

การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะจิตรกรรมฯ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เนื่องจากคณะจิตรกรรมฯ 
ตระหนักถึงบทบาทความเป็นสถาบันการศึกษาศิลปะและผู้นําทางด้านศิลปะที่ควรนําองค์ความรู้ทางศิลปะบูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์ต่างสาขา เพื่อเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม ในแนวทางที่สร้างสรรค์และปลูกจิตสํานึกให้ผู้รับบริการ ตระหนักเห็น
ความสําคัญในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และหน่วยงานหลักของคณะจิตรกรรมฯ ที่ดําเนินการบริการทางวิชาการแก่
สังคมและชุมชน คือ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 PSG Art Gallery หอศิลป์คณะ
จิตรกรรมฯ ได้จัดนิทรรศการ ท้ังหมด 12 นิทรรศการ คือ 
 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงรายละเอียดการจัดนิทรรศการ ณ PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ 

ล าดับที ่
ระยะเวลาการจัด

นิทรรศการ 
นิทรรศการ จํานวนผู้เข้าชม ผลการประเมิน 

1 4 - 30 สิงหาคม 2557 
 

๏ นิทรรศการศิลปไทย ผลงานโดย คณาจารยภ์าควิชาศิลปไทย 
(จัดโดย ภาควิชาศิลปไทย) 

1,305 คน 4.06 

2 15 กันยายน – 
15 ตุลาคม 2557 

 

๏ นิทรรศการศิลปกรรม ASEAN WAY: Show your I.D. 
and sign here Please! ของ อาจารย์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 31 

2,297 คน 4.20 

3 25 ตุลาคม– 
12 พฤศจิกายน 2557 

 

๏ นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษย์ มนุษย์” 
ของ ศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข (ศิลปินรับเชิญ)  (เวลา 
15.00 – 16.30 น. ก่อนพธิีเปิดนิทรรศการฯ จัดให้มกีารพูดคุย
ศิลปะกับศิลปิน โดย ศาสตราจารย์เข็มรตัน์ กองสุข) 

616 คน 4.24 

4 19 พฤศจิกายน– 
15 ธันวาคม 2557 

 

๏ นิทรรศการภาพพิมพ์ INTERCHANGE ผลงานโดย 30 ศิลปิน
ไทย และศิลปินออสเตรเลีย (ภัณฑารักษ์ โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ) 
[18 พ.ย. 57 จัดให้มกีารบรรยายพิเศษ เร่ือง “People and 
Place : A Story of Australian Printmaking”] 

843 คน 4.23 

5 19 ธันวาคม 
2557 

12 มกราคม 2558 
 

๏ นิทรรศการศิลปกรรม 10 Step2 Fundamental Arts 
Exhibition ผลงานของ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ  ในรายวิชา
แกนทัศนศิลป์ จัดโดย โครงการจดัตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ 

747 คน 4.20 

6 20 มกราคม – ๏ นิทรรศการประติมากรรม Beyond Memory ของ รอง 1,262 คน 4.23 
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ล าดับที ่
ระยะเวลาการจัด

นิทรรศการ 
นิทรรศการ จํานวนผู้เข้าชม ผลการประเมิน 

26 กุมภาพันธ์ 2558 
 

ศาสตราจารย์สุวชิ สถติวิทยานันท์ (ศิลปินรับเชิญ) 
 

7 9 - 27 มีนาคม 2558 
 

๏ นิทรรศการศิลปกรรม เอ๊ะ อาร์ต ของ คณาจารย์โครงการ
จัดตั้งภาควิชาสื่อผสม 

660 คน 4.05 

8 4 - 28 เมษายน 2558 
 

๏ นิทรรศการ โครงการนําเสนอผลความก้าวหน้าของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ PH.D/1/13 
DECODE CONTENT TO PROCESS ของ นักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

775 คน 4.26 

9 7 - 27 พฤษภาคม 2558 
 

๏ นิทรรศการศิลปกรรม Shape of Remembrance by 
Wari Sangsuwo ของ วารี แสงสุวอ 

583 คน 4.17 

10 2 - 16 มิถุนายน 2558 
 

๏ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “67 ริกเตอร”์ ของ นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

1,288 คน 4.36 

11 19 - 29 มิถุนายน 2558 
 

๏ นิทรรศการวิทยานิพนธ ์“ความไวเปน็ของปีศาจ” 
[Nosooner said than DEVIL done] ของ นักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปกีารศึกษา 
2557 

284 คน 4.12 

12 3 – 29 กรกฎาคม 2558 
 

๏ นิทรรศการศิลปกรรม [PSG Art Project 2] “สัตย์” ฉันจะ
ซื่อตรง โดย นกัศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ชั้นปีที่ 3 – 4 (จํานวน 14 คน) 

708 คน 4.07 

 
 ในส่วนการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมนั้นคณะจิตรกรรมฯ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วม
ดําเนินกิจกรรมทางศิลปะและวิชาการเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ ได้ดําเนินการ
จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็นไทยไร้พรมแดน” 
งบประมาณ 1,600,000.- บาท 

2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 1,800,000.- บาท 

3. โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 

 และได้ดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ โครงการ ชุดนวัตกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชา 214 102 ศิลปะไทย  งบประมาณ 50,000.- บาท 

 อีกทั้งได้ดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับหน่วยงานภายนอก อาทิ โครงการประติมากรรมเพื่อคน
ตาบอด, โครงการ Sofa so good, โครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน ครั้งที่ 6, โครงการ Print for you 
และคณะได้สนับสนุนให้บุคลากรเป็นท่ีปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บรรยายพิเศษ วิทยากร ในโครงการต่าง ๆ  และการ
ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมการแสดงงานท้ังในประเทศ  และต่างประเทศ ตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์ และเชิญ  เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานศิลปะ และเช่ือมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน องค์กร และประเทศ  พร้อมทั้งดําเนินโครงการนิทรรศการ  
ประชุม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  บรรยาย  เสวนาทางวิชาการศิลปะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา   
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ตารางที่ 11  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในปี
การศึกษา 2557 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 4 
2. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 1 
3. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจยัและสร้างสรรค ์ 1 
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรยีนการสอนและกับการวิจัย 2 

 
ตารางที่ 12 จํานวนบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้บรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ประจําปีการศึกษา 2556 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง ระยะเวลา ผู้เชิญ 

1 ผศ.ปาริชาติ  ศุภพันธ์ วิทยากรสาธิตการพิมพภ์าพ โครงการทบัแก้ววิชาการ 
ศิลปากรไร้พรมแดน เพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558” 

26 ส.ค.57 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2 ศ.ปรีชา   เถาทอง วิทยากรบรรยายพิเศษบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 
หัวข้อ “การวิจัยสร้างสรรค์”  

30 ส.ค.57 คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 

3 รศ.ปริญญา  ตันติสุข วิทยากรโครงการสัมมนาและนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี 2557  หัวข้อเรื่อง กรอบ
แนวคิดและทิศทางของผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม” 

30 ก.ย. – 1 ต.ค.
57 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

4 อ.ดร.สุธา  ลีนะวัต วิทยากรบรรยายและนําชมถนนราชดําเนิน พระท่ี
น่ังอนันตสมาคม และวัดเบญจมบดิตดุสิตวนาราม 
ให้แก่นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

8 พ.ย.57 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

5 อ.ดร.สุธา  ลีนะวัต วิทยากรบรรยายความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะท่ี
เป็น “ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ “จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษา “เท่ียวเมืองพระร่วง/เมืองมรดกโลก ความรู้
ใหม่”  

21 – 23 พ.ย.
57 

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ 

6 อ.อํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ วิทยากรในโครงการค่ายจิตอาสาศิลปะ 29 – 30 ต.ค.
57 

โรเงรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านปากลา 

7 อ.วิมลมาลย ์ ขันธะชวนะ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะภาพพิมพ์ 1 
การพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้” 

2 และ 9 พ.ย
57 

สมาคมนักศึกษาเก่า มศก 

8 ผศ.ณัฎฐพล  สุวรรณกุศลส่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะกับการใช้
ชีวิตประจําวัน” 

20 – 21 พ.ย.
58 

บัณฑิต มศก 

9 ผศ.ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศิลปะกับการใช้
ชีวิตประจําวัน” 

20 – 21 พ.ย.
58 

บัณฑิต มศก 

10 อ.ทรงไชย  บัวชุม บรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้เรื่องการวาดและสี” 20 – 21 พ.ย.
58 

บัณฑิต มศก 

11 ผศ.ธณฤษภ์  ทิพย์วารี วิทยากรบรรยาย “แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัย” 

20 พ.ย.57  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
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12 อาจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ วิทยากรบรรยาย “แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัย” 

20 พ.ย.57  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

13 อ.อํานาจ  คงวารี วิทยากรบรรยายโครงการสร้างกระบวนการคิด
ท่ีสัมพันธกับเทคนิควิธีการสร้างภาพพิมพ์หินอย่าง
มีคุณภาพ 

26 – 27 พ.ย.
58 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 

14 ผศ.ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการหล่อโลหะ
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน”  

20 ก.พ. 58 ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

15 ผศ.วันทนีย์  ศิริพัฒนานันท
กูร 

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา VA228:Media 
Art  

5 ม.ค. – 28 
เม.ย.58 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

16 อ.นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา VA 342 
Visual Arts II  

5 ม.ค. – 28 
เม.ย.58 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

17 อ.นพไชย  อังควัฒนะพงษ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา VA 406 
Degree Project in Visual Arts II  

5 ม.ค. – 28 
เม.ย.58 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

18 อ.อํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ วิทยากรในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปิน
แห่งชาติ ปี 2558 “ครูศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์
จากกับศิลปินแห่งชาติ รุ่นท่ี 6  

8 – 11 ก.พ. 
58 

กรมส่งเสิรมวัฒนธรรม  

19 อ.ดร.สุธา  ลีนะวัต วิทยากรบรรยายอาเซียนในมิติวัฒนธรรมชุด 
“ศิลปะ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในอาเซียน”  

วันท่ี 15 , 22 
,29 ม.ค.58 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

20 อ.ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร วิทยากร โครงการศิลปินสัญจร ซ่ึงเป็นโครงการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการเชิงวิชาการทางด้านศิลปะ  

4 – 5 ก.พ. 58 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย สงขลา 

21 อ.สาครินทร์  เครืออ่อน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ร่วมสมัยกับชุมชน ให้กับนักศึกษาในรายวิชา ทศ.
226 ประติมากรรม 2 

11 มี.ค.58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

22 อ.คงศักดิ์  กุลกลางดอน วิทยากรในหัวข้อเรื่อง วาดเส้นสร้างสรรค์  12 ก.พ.58 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษกร์

ธานี 
23 รศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง วิทยากรบรรยายพิเศษในสาขาภาพพิมพ์ 5 ก.พ. 58 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

24 อ.ณภัทร  ธรรมนิยา วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเข้าใจในมิติและ
รูปทรง” 

21 ม.ค.58  
TPPC CLUB 

25 อ.ดร.สุธา  ลีนะวัต วิทยากรบรรยายและนําชมวัดอรุณราช
วรมหาวิหาร  

8 ก.พ. 58 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

26 อ.ศุภวัฒน์  วัฒนภิโกวิท วิทยากรในโครงการ ศิลปกรรมบําบัด 20 มี.ค.58 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

27 รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ วิทยากร ค่ายพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
ด้านทัศนศิลป์ ครั้งท่ี 2 

1-7 เม.ย.58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 

28 ศ.วิโชค  มุกดามณี วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะ
สื่อผสม”  

23 – 24 มี.ค.
58 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฎ
สงขลา  

29 ผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฎ์วรพันธ์ วิทยากรบรรยายในรายวิชา 118831 : สัมมนา
ศิลปะและการออกแบบ (Seminar in Art and 
Design) 

7 มี.ค.58 คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 

30 อ.ดร.สุธา  ลีนะวัต วิทยากรบรรยายความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะท่ี
เป็น “ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ “จัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมสัญจรเท่ียวชม “วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร” จากวัดในสวนสระบัวสู่สวนธรรม
กลางป่าคอนกรีต 

24 พ.ค.58 มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ 
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31 อ.อํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ วิทยากรสัมมนาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนิสิตระดับปริญญาโท 

11 เม.ย.58 ศิลปกรรมศาสตร์ ม.สารคาม 

32 อ.ดร.สุธา  ลีนะวัต เป็นผู้วิจารณ์งานวิจัยและเป็นวิทยากรในหัวข้อ 
“ศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง : อีสานใต้ – ลาวใต้ 

3- 5 ก.ค.58 มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ 

33 รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ วิทยากรอบรมศิลปะโครงการ Art Camp สู่ชุมชน 
โดยมูลนิธิเอสซีจี 

30 – 31 พ.ค.
58 

มูลนิธิเอสซีจี 

34. ผศ.ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย วิทยากรอบรมศิลปะโครงการ Art Camp สู่ชุมชน 
โดยมูลนิธิเอสซีจี 

30 – 31 พ.ค.
58 

มูลนิธิเอสซีจี 

35 อ.ดร.สุธา  ลีนะวัต วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ มิติใหม่ ความสัมพันธ์
ไทย-จีน การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย-จีน ครบรอบ 40 ปี” 

15 ส.ค.58 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์ 
ม.ธรรมศาสตร์ 

36 อ.อํานาจ  คงวารี วิทยากร เรื่อง ศิลปะภาพพิมพ์พ้ืนราบ และสาธิต
การฝึกปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์ในเชิง
ปฏิบัติการ  

15 ส.ค.58 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
37 อ.ริญญาภัทร์  นิธิภัทรอนันต์ วิทยากรบรรยาย และนําเสนอการแสดงศิลปะสื่อ

การแสดงสด 
9 ก.ย.58 ศิลปกรรมศาสตร์  ม.ทักษิณ 

 
 
 
ตารางที่ 13 บุคลากรที่ได้รับเชญิเป็นอาจารย์พิเศษ และผูบ้รรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  ประจาํปีการศึกษา 2556 
 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล วิชา/หัวข้อเรื่อง ระยะเวลา ผู้เชิญ 

1 อ. อํานาจ  คงวาร ี  606371 กราฟฟิก อาร์ต 4 : ภาพพิมพห์ิน  ส.ค. – ต.ค.57 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม. บูรพา 

2 นางเยาวพา  แจะจันทร ์
 081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั ภาค
ต้น 57 

18 ส.ค – 1 ธ.ค.57 ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 

3 อ. นพไชย   อังควัฒนะพงษ์ VA403 : Viual Arts III S4441  18 ส.ค – 1 ธ.ค.57 มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

4 รศ.สุธี   คุณาวิชยานนท ์ 082 101 Man and Art  6 ต.ค.57 กองบริการ  อักษรศาสตร์ 

5 อ.ธงชัย   ศรีสุขประเสริฐ 082 101 Man and Art 24 พ.ย.57 กองบริการ  อักษรศาสตร์ 

6 อ.ดร.ชัยยศ  อษิฏว์รพันธ ์ ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ DGN672  
ในวันที่ 1 และ 6 พ.ย.
57 

คณะศิลปะและการออกแบบ  ม.
รังสิต 

7 อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ ์ 362 243 Figure Drawing  
ในวันที่ 25 ส.ค.57 และ
วันที่ 1 และ 8 ก.ย.57 

มัณฑนศิลป์ มศก 

8 อ.ดร.ชัยยศ  อษิฏว์รพันธ ์
262 209 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมจีนและ
ญี่ปุ่น 

วันที่ 4 – 11 ก.พ. 58 สถาปัตยกรรมฯ มศก 

9 อ.ญาณวิทย ์  กุญแจทอง 
080 101 และ 082 102 มนุษย์กับการ
สร้างสรรค์  

9 ก.พ. 58 สถาปัตยกรรมฯ มศก 

10 อ.ริญญาภัทร   นิธภิัทรอนันต ์ Professional Skills for Musician I,II 12 ม.ค. – 22 พ.ค.58 คณะดุริยางคศาสตร์ มศก 

11 นางเยาวพา  แจะจันทร ์
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาค
ปลาย 57 

13 ม.ค.- 7 พ.ค.58 กองบริการ ศึกษาศาสตร์ 
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12 อ.คงศักดิ์   กุลกลางดอน VAE243 (BO1) MIXED MEDIA  ART 2(1-2) 13 , 20 27 ก.พ. 58 
ศิลปกรรมศาสตร์  ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 

13 อ.สาครินทร์  เครืออ่อน 082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์  30 มี.ค.58 อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 

14 อ.ณภัทร  ธรรมยา 432 219 วัสดุและครื่องมือทางทัศนศิลป์  2 เม.ย.58 อักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 

15 อ.พงษ์พันธ์  จันทรมัฎฐะ 107-23001  เครื่องเคลือบดินเผา 1  
ทุกวันศุกร์ วันที่ 2 มิ.ย.
58 ภาคต้น ปีการศึกษา 
2558 

คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

16 ผศ.ณัฎฐพล  สุวรรณกุศลส่ง FA101 Drawing I 
จันทร์ที่ 8 – มิ.ย. – 
อังคารที่ 28 ก.ค.58 ทุก
จันทร์และศุกร์ 

ศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพฯ 

17 สาครินทร์  เครืออ่อน 082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์  25 มิ.ย.58  อักษรศาสตร์  มศก  

18 อ.ณภัทร  ธรรมนิยา 432 219 วัสดุและเครื่องมือทางทัศนศิลป์  2 เม.ย.58 อักษรศาสตร์  มศก 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะจิตรกรรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 
2558 จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 32  
งบประมาณ 900,000.- บาท 

2. โครงการวารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมฯ งบประมาณ 200,000.- บาท 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดํารงสืบไปเป็นพันธกิจที่สําคัญของคณะจิตรกรรมฯ   ดังนั้นการดําเนินการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน  ด้านการสร้างสรรค์และการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน ของคณะจิตรกรรมฯ  ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการให้บรรลุพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น  ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าบทบาทท่ีชัดเจนของคณะจิตรกรรมฯ คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง  อาทิ  การผลิตบัณฑิต  คือ การสร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นผู้ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และในการกําหนดนโยบาย แผนงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
ล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งสิ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะจิตรกรรมฯ เป็นคณะที่มี
การดําเนินงานเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งสิ้น ดังนั้นในทุกพันธกิจของคณะจิตรกรรมฯ จึงเป็นการบูรณาการ
พันธกิจต่างๆ เข้ากับงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                   หน้า 38 

การบริหารจัดการ 

ตารางที ่14  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ  

2558 22,781,800.- 15,105,500.- 2,740,800.- 40,628,100.- 

2557 20,222,450.- 16,356,700.- 3,522,700.- 40,101,850.- 

2556 27,749,500.- 10,387,600.- 3,494,750.- 41,631,850.- 

 
ตารางที ่15  สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
                จําแนกตามค่าใช้จ่าย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจ่ายจาก

ยอดรายรับ 

1. งบบุคลากร 
   1.1 ค่าเงินเดือน 
   1.2 ค่าประจํา 
   1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 

 
18,368,100.- 

863,500.- 
1,629,600.- 

 
15,376786.91 

808.470.- 
1,629,600.- 

 
2,991,313.09 

55,030.- 
- 

 
83.72 
93.63 
100 

2. งบด าเนินงาน 
   2.1 ค่าตอบแทน 
   2.2 ค่าใช้สอย 
   2.3 ค่าวัสดุ 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 

 
466,500.- 
206,300.- 
649,700.- 
86,700.- 

 
456,543.46 

63,000.- 
616,347.- 
43,096.14 

 
9,956.54 
143,300.- 
33,353.- 

43,603.86 

 
97.87 
30.54 
94.87 
49.71 

3. งบลงทุน 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 

 
511,399.90 

 
511,399.90 

 
- 

 
100 

รวม 22,781,800.- 19,505,243.- 3,276,556.- 85.62 
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การพัฒนาบุคลากร 

ตารางที่ 16  บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ  
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวิชา ประเทศ วันเดือนปีที่ลา แหล่งทุน 
1. อาจารย์วิชญ มุกดามณี ปริ ญ ญา เ อก  ส า ข า วิ ช า

ทัศนศิลป์  
ณ University of 
Oxford, United 

Kingdom 

26 ก.ย. 56 – 25 ก.ย. 
59 

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย  ประจํ าปี ก า ร ศึกษ า 
2555 

2. อาจารย์ธีรพล หอสง่า ปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย ประเทศ
ไทย 

29 พ.ค. 56 – 28 พ.ค. 
59 

ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย  ประจํ าปี ก า ร ศึกษา 
2555 

3. อาจารย์ไพยันต์ บรรจงเกลี้ยง เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
เพื่อเขียนตํารา 

สหราชอาณาจกัร 1 ม.ค. – 31 .ค. 58 ทุนส่วนตัว 

 

ตารางที่ 17 บุคลากรที่ไปดูงาน ประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 

ภาควิชาจิตรกรรม 
1. อาจารย์อํามฤทธิ์  ชูสุวรรณ เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ป า ก ร แ ล ะ ค ณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป์ 
มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City  /
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของ
อาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 31 ASEAN WAY : 
Show your I.D. and sign here. 
Please !X  

17-18 พย.
57 

- มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  เข้ าร่ วมโครงการนิทรรศการศิลปะ
นานาชาติ ครั้ งที่  4 (Biennial of 
World’s End 2014/2015) หัวข้อ 
Contrast and Utopias 

20พย.-15ธค.
57 

Polo Austral de  las 
Artes, las Ciencias, el 
Turismo y la Ecologia  

ประเทศอาร์เจนตินา 

  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ 
และการประมูลงานศิลปะ ครั้งที่ 1” 

18-21กย.57 สมาคมนิสิตเก่าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ณ 
เมืองปากเซ 

ประเทศลาว 

  เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามเป้าหมายของ
การจัดทําข้อตกลงกับสถานการศึกษา 

26-29ธค. 57 ระหว่าง Tunghai 
University และคณะ

จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

ประเทศไต้หวัน 

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ/ 17-26สค.57 ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมิน ประเทศ

https://www.google.co.th/search?es_sm=93&q=oxford+england&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy0HnxCHfq6-gXlJep4SmGWaY5qnpZqdbKWfX5SemJdZlViSmZ-HwrFKyy_NS0lNKTq1peD0RIvoZ9dPLqt9-NXFoSUhBQCC9rGMWgAAAA&sa=X&ved=0CKABEJsTKAEwGGoVChMI5Mve7_HFxwIV1waOCh1WMgX_
https://www.google.co.th/search?es_sm=93&q=oxford+england&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgy0HnxCHfq6-gXlJep4SmGWaY5qnpZqdbKWfX5SemJdZlViSmZ-HwrFKyy_NS0lNKTq1peD0RIvoZ9dPLqt9-NXFoSUhBQCC9rGMWgAAAA&sa=X&ved=0CKABEJsTKAEwGGoVChMI5Mve7_HFxwIV1waOCh1WMgX_
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ 
“ศักยภาพของไทยและความพร้อมใน
การเป็นผู้นําและศูนย์กลางการศึกษา
ศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน" 

เวียดนาม 

  นําผลงานเข้าติดตั้งและร่วมในพิธีเปิด
นิทรรศการสัญจร/โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมของอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทย าลั ย ศิลปากร   ครั้ งที่  3 1 
ASEAN WAY : Show your I.D. and 
sign here. Please ! 

12-16มค.58 - มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน  

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

  การจัดเตรียมผลงานและประสานงานกับ
ทางมหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City /
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของ
อาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 31 ASEAN WAY : 
Show your I.D. and sign here. 
Please !   

30มค.-3กพ.
58 

- มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจร /
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของ
อาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 31 ASEAN WAY : 
Show your I.D. and sign here. 
Please !   

9-13มีค.58 - มหาวิทยาลัย Ho chi 
Minh City ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  เข้ า ร่ วม โครงการ “ the 17th 
Namseoul Glass Festival”/เพื่อ
ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ทางทัศนศิลป์ นําไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางศิลปะเพื่อประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมฯ 

22-25มิย.58 Glass & Plastic Art 
Research Center, 

Namseoul University 

ประเทศเกาหลี 

  ทํ า ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ 
มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านทัศนศิลป์และความร่วมมือ
ทางศิลปวิทยาการ 

11-15กค.58 College of Arts, Hue 
University Vietnam 

ประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

2. ศาสตราจารยว์ิโชค  มกุดามณ ี เป็ นตั วแทน ศิลปิ นแห่ งชา ติ เพื่ อ ให้
สัมภาษณ์และบรรยายผลงานทาง
ทัศนศิลป์แก่ เยาวชนญี่ปุ่น/โครงการ 
Japan-Thailand children’s Art  
Exhibition and some Japanese 

1-8สค.57 WAC TOKYO (General 
Incorporated 

Association World Art 
& Culture Exchange in 

Tokyo) 

เมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 

  เข้าเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งร่วม
ตัดสินและพิจารราการจัดนิทรรศการ 

19-21พย.57 พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเซียฟุกุ ประเทศสิงคโปร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
“2014 UOB Painting of the Year”  โอกะ 

  เข้าร่วมกิจกรรม “ทัศนศึกษาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม"  

27-30 พย.
57 

บริษัท ปตท. จาํกัด 
(มหาชน) 

ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน ์      
วังบอน 

เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ 
และการประมูลงานศิลปะ ครั้งที่ 1” 

18-21กย.57 สมาคมนิสิตเก่าคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย ณ 
เมืองปากเซ 

ประเทศลาว 

  เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่ง
ประเทศไทย 

31มค.-1กพ.
58 

สภาคณบดีทางศิลปะแห่ง
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  เข้าร่วมโครงการนิทรรศการ The 12th 
GONGJU INTERNATIONAL ART 
FESTIVAL 2015 

28กย.-5ตค.
58 

LIM LIP ART MUSEUM เมืองอินชอน ประเทศ
เกาหลีใต้ 

4. อาจารย์ทรงไชย  บวัชุม เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และเข้าร่วมใน
นิทรรศการโครงการศิลปะนานาชาติ 
(Langkawi Art Biennale 2014) 

12-21ตค.57 Langkawi Art Biennale 
2014 

เกาะลังกาวี เมืองกีดา 
ประเทศมาเลเซีย 

5. อาจารย์พรรษา  พุทธรักษา เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และเข้าร่วมใน
นิทรรศการโครงการศิลปะนานาชาติ 
(Langkawi Art Biennale 2014) 

12-21ตค.57 Langkawi Art Biennale 
2014 

เกาะลังกาวี เมืองกีดา 
ประเทศมาเลเซีย 

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ/
โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ 
“ศักยภาพของไทยและความพร้อมใน
การเป็นผู้นําและศูนย์กลางการศึกษา
ศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน" 

17-26สค.57 ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมิน ประเทศ
เวียดนาม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน  
เบียดกลาง 

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมยั 
(Museum of Contemporary Art)เป็น
การเชิดชูเกียรติของ “บิดาแห่งศิลปะ
ไทยร่วมสมัย”เพื่อเป็นการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ศิลปะ/โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร รุ่นที่ 1 

25มิย.58 - พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วม
สมัย 

ภาควิชาประติมากรรม 
7. อาจารย์จักรพันธ์  วิลาสินีกุล ไปทัศนศึกษาด้านศิลปะ ในนิทรรศการ 

Art Basel 
15-18พค.57 - สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  เข้าร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปินนานาชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
ครั้งที่ 5 (5th IAA Asia Pacific Regional 
Conference) 

2-6ธค.57 President of Korean 
Fine Arts Association 

กรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต้ 

  นําผลงานเข้าติดตั้งและร่วมในพิธีเปิด
นิทรรศการสัญจร/โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมของอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิ ทย าลั ย ศิลปากร   ครั้ งที่  3 1 
ASEAN WAY : Show your I.D. and 
sign here. Please ! 

12-16มค.58 - มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 

  เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจร /
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของ
อาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 31 ASEAN WAY : 
Show your I.D. and sign here. 
Please !   

9-13มีค.58 - มหาวิทยาลัย Ho chi 
Minh City ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  เข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการทาง
ทัศนศิลป์ประกอบการบรรยายและร่วม
การปฏิบัติการทางศิลปะ/โครงการ “the 
17th Namseoul Glass Festival” 

22-25มิย.58 Glass & Plastic Art 
Research Center, 

Namseoul University 

ประเทศเกาหลี 

8. อาจารย์ไพยันต์  บรรจง
เกลี้ยง 

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการเพื่อเขียนตํารา เรื่อง หินกับงาน
ประติมากรรมในศตวรรษที่ 21  

1มค.-31ธค.
58 

- กลุ่มประเทศยุโรป 

สหราชอาณาจกัร 

9. อาจารย์พิเชฐ  เขยีวประเสริฐ ไปทัศนศึกษาด้านศิลปะ ในนิทรรศการ 
Art Basel 

15-18พค.57 - สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  นําผลงานเข้าติดตั้งและร่วมในพิธีเปิด
นิทรรศการสัญจร/โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมของอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทย าลั ย ศิลปากร   ครั้ งที่  3 1 
ASEAN WAY : Show your I.D. and 
sign here. Please !  

12-16มค.58 - มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจร /
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของ
อาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 31 ASEAN WAY : 
Show your I.D. and sign here. 
Please !   

9-13มีค.58 - มหาวิทยาลัย Ho chi 
Minh City ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

10. อาจารย์ลูกปลวิ จันทร์พุดซา เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และเข้าร่วมใน
นิทรรศการโครงการศิลปะนานาชาติ 
(Langkawi Art Biennale 2014) 

12-21ตค.57 Langkawi Art Biennale 
2014 

เกาะลังกาวี เมืองกีดา 
ประเทศมาเลเซีย 

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ/
โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ 
“ศักยภาพของไทยและความพร้อมใน
การเป็นผู้นําและศูนย์กลางการศึกษา
ศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน" 

17-26สค.57 ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมิน ประเทศ
เวียดนาม 

11. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะ
พันธ ์

เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานและสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมสลักหิน/โครงการ 
International Friendship Art 
Workshop-cum-Exhibition 
(Sculpture and Painting) 

16-27กพ.58 MECON Limited Ranchi 
(A Government of 
India Enterprise 

เมือง Ranchi ประเทศ
อินเดีย 

ภาควิชาภาพพิมพ ์

12. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์  
กุญแจทอง 

วิ ท ย า ก ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ด้านศิลปะแก่เยาวชนและ

21-23พย.57 บริษัท ปตท. จาํกัด 
(มหาชน) 

ประเทศสิงคโปร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
ศิลปิน/โครงการ “ทัศนศึกษาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม  ณ ประเทศสิงคโปร์” 

  เข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษใน
ฐานะตัวแทนของคณะฯ/โครงการ 
“International Arts Education 
Conference 2015”  

16-19มีค.58 Tokyo University of 
the Arts 

เมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 

  เข้าร่วมแสดงและปฏิบัติงานทางศิลปะ/
โครงการ “Taiwan Tea… Thai Tress”  

5-10พค.58 Culture Creativity เมืองไทเป ประเทศ
ไตห้วัน 

  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเลือก
และตัดสิน “โครงการประกวดศิลปกรรม 
ปตท. ในวาระครบรอบ 30 ปี ศิลปกรรม 
ปตท.” 

 

29กย.58-3
ตค.58 

บริษัท ปตท. จาํกัด 
(มหาชน) 

นครเวียงจันทน์ สปป.
ลาว 

13. ศาสตราจารย์ถาวร  โกอุดม
วิทย ์

เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระ
หัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

2-6เมย.58 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) 

แคปปิตอล มิวเซียม กรุง
ปักกิ่ง ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  เข้ า ร่ วมตัดสิ นงานและร่ วมพิ ธี เปิ ด
นิทรรศการ The Macau  Printmaking 
Triennial 

11-14กค58
ตัดสินงาน 

28-30พย.58
เปิด
นิทรรศการ 

Printmaking Research 
Center of Macau  

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

14. รองศาสตราจารย์ทินกร  กา
ษรสุวรรณ 

เข้ารับรางวัล Merit Prize จากการ
ประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ และร่วมพิธี
เปิดนิทรรศการแสดงผลงานที่ ได้รับ
รางวัลโครงการ International Biennial 
Print Exhibition:2014 ROC 

14-18สค.57 National Taiwan 
Museum of Fine Arts 

ประเทศไต้หวัน 

  วิ ท ย า ก ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ด้านศิลปะแก่เยาวชนและ
ศิลปิน/โครงการ “ทัศนศึกษาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม  ณ ประเทศสิงคโปร์” 

21-23พย.57 บริษัท ปตท. จาํกัด 
(มหาชน) 

ประเทศสิงคโปร์ 

  เข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะและเสนอ
ผลงานทางทัศนศิลป์ ชุด ชีวิตในชนบท
ไทย (Life style in Thai Country)/ใน
ชื่อประชุมทางวิชาการ International 
Workshop on Arts 

24มิย.-8กค.
58 

ANTALYA BUYUKSEHIR 
BELEDIYESI 

ประเทศตุรกี 

  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเลือก
และตัดสิน “โครงการประกวดศิลปกรรม 
ปตท. ในวาระครบรอบ 30 ปี ศิลปกรรม 
ปตท.” 

29กย.58-3
ตค.58 

บริษัท ปตท. จาํกัด 
(มหาชน) 

นครเวียงจันทน์ สปป.
ลาว 

15. อาจารย์อํานาจ  คงวาร ี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ/
โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ 
“ศักยภาพของไทยและความพร้อมใน
การเป็นผู้นําและศูนย์กลางการศึกษา

17-26สค.57 ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมิน ประเทศ
เวียดนาม 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
ศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน" 

  เข้าร่วมโครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถี
ชีวิตในอาเซียน 

29มค.-2กพ.
58 

ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม 

ภาควิชาศิลปไทย 
16. อาจารย์สาครินทร์  เครืออ่อน เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา

สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน 

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา  
ดวงรัตน์ 

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมยั 
(Museum of Contemporary Art)เป็น
การเชิดชูเกียรติของ “บิดาแห่งศิลปะ
ไทยร่วมสมัย”เพื่อเป็นการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ศิลปะ/โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์เพื่อการบริหาร รุ่นที่ 1 

25มิย.58 - พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วม
สมัย 

18. อาจารย์อนุวัฒน ์ลัดดาวัลย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ/
โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ 
“ศักยภาพของไทยและความพร้อมใน
การเป็นผู้นําและศูนย์กลางการศึกษา
ศิลปะร่วมสมัยในอาเซียน" 

17-26สค.57 ประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมิน ประเทศ
เวียดนาม 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์
19. รองศาสตราจารย์สุธ ีคุณาวิ

ชยานนท ์
เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ “The Roving 
Eye” (ศิลปะจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้) 

15-21 กย.57 Arter Space for Art  เมืองอิสตันบูล ประเทศ
ตุรกี 

  เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน  

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

  เข้าร่วมนําเสนอเผยแพร่ผลงานศิลปะ
และร่ วมการปฏิบัติการทางศิลปะ/
โครงการ “2015 Democratic Human 
Rights and Peace Exhibition 
workshop” 

11-15พค.58 Gwangiu Museum of 
Art, Korea 

Gwangiu Museum 
ประเทศเกาหลี 

  เข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ “มโน
ทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วน
ร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

13-18มิย.58 ผู้อํานวยการหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม 

  เข้าร่วมแสดงงานในนิทรรศการ “2015 
Asian Art Biennial”  

17-21กย.58 Director of National 
Taiwan Museum of 

Fine Arts  

เมือง Taichung  
ประเทศ Taiwan 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  
อิษฎ์วรพันธุ ์

เข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษใน
ฐานะตัวแทนของคณะฯ/โครงการ 
“International Arts Education 
Conference 2015”  

16-19มีค.58 Tokyo University of 
the Arts 

เมอืงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 

  ปฏิบัติราชการเพื่อทําหน้าที่ดูแลและให้
คํ า ปรึ กษ ากับนั ก ศึกษาฯขอ งคณะ
จิตรกรรมฯ /โครงการ “International 
Arts Education Conference 2015”  

20-30มีค.58 Tokyo University of 
the Arts 

เมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 

  เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  โ ค ร ง ก า ร 
“International Arts Education 
Conference 2015” 

16-19เมย.58 Tokyo University of 
the Arts 

เมืองโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น 

  เชิญเป็นกรรมการโครงการ “ความ
ร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ด้านการออกแบบนิเทศนศิลป์”  

21-27มิย.57 ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยในประเทศ
ญี่ปุ่น 

21. อาจารย์ลลินธร  เพ็ญเจริญ เข้ า ร่ วมนิทรรศการในหั วข้อ  “The 
Undivided Mind” และถ่ายทอดความรู้
(บรรยาย)ทางทัศนศิลป์ร่วมสมัย 

7มีค.-11เมย.
58 

Khoj International 
Artist’s Association  

เมือง New Delhi 
ประเทศอินเดีย 

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม 
22. อาจารย์ ดร. เตยงาม  คุปตะ

บุตร 
เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน  

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

  นําผลงานเข้าติดตั้งและร่วมในพิธีเปิด
นิทรรศการสัญจร/โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมของอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทย าลั ย ศิลปากร   ครั้ งที่  3 1 
ASEAN WAY : Show your I.D. and 
sign here. Please !   

12-16มค.58 - มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
ประเทศสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม 

  ไปเผยแพร่ศักยภาพและหลักสูตรการ
เรียนการสอนของคณะจิตรกรรม /
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของ
อาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ครั้งที่ 31 ASEAN WAY : 
Show your I.D. and sign here. 
Please !   

11-13มีค.58 - มหาวิทยาลัย Ho chi 
Minh City ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

23. อาจารย์นพไชย  อังควัฒนะ
พงษ์ 

เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน 

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

24. อาจารย์คงศักดิ์  กุลกลางดอน ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ 1 กค.-1 สค.
57 

Kala bahvana (H.O.D, 
Department of Painting 

)  

ประเทศอินเดีย 

  เข้าเป็นศิลปินในพํานักและร่วมแสดงผล
งานสร้างสรรค์ 

1-30 พย.57 Bamboo Cutain Studio Bamboo Curtain 
Studio ประเทศ 

Taiwan 

  โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตใน 29 มค.-2 - ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
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ล าดับ ชื่อ-สกุล โครงการ/หัวข้อ วันที ่ หน่วยงาน/สถานที่จัด 
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 
อาเซียน  กพ.58 สหภาพเมยีนม่าร ์

  เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางทัศนศิลป์ใน
ฐานะศิลปินแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ 
Ideal & Reality 

22พค.-2มิย.
58 

Academy of fine arts 
Chengdu Normal 

University 

Chengdu Normal 
University 

ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์  ศริิ
พัฒนานนัทกูร 

เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน  

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

26. อาจารย์สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน 

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

27. อาจารย์ทววีิทย ์ กจิธนสุนทร เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน 

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

28. อาจารย์ริญญาภัทร์  นธิิภัทร
อนันต ์

เข้าร่วมกํากับการแสดงและร่วมแสดงผล
งานสร้างสรรค์ไทยร่วมสมัย 

10-17ธค.57 มหาวิทยาลัยตุงไห่ และ 
Living Arts Centre 

มณฑลไทจง  

ประเทศไต้หวัน 

  เก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานสู่การจัดแสดง
นิทรรศการ/โครงการศิลปะภาพถ่ายจาก
วิถีชีวิตในอาเซียน 

29มค.-2กพ.
58 

- ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมยีนม่าร ์

  เข้าร่วมประชุมนานาชาติและบรรยาย
พิเศษ 

13-16มีค.58 คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยตุงไห่ มณฑล

ไทจง  

ประเทศไต้หวัน 

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ 
29. อาจารย์ศุภวัฒน ์ วัฒนภิโกวิท นําผลงานเข้ าติดตั้ งและร่วมในพิธี เ ปิด

นิทรรศการสัญจร/โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมของอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 31 ASEAN 
WAY : Show your I.D. and sign here. 
Please ! 

12-16 มค.
58 

- มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการสัญจร /โครงการ
นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์ คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 
31 ASEAN WAY : Show your I.D. and 
sign here. Please !   

9-13 มีค.58 - มหาวิทยาลัย Ho chi 
Minh City ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
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ตารางที่ 18  โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะด้านภาษาของบุคลากร 
ค ณ ะ จิ ต ร ก ร ร ม ฯ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร 
ประจําปีพ.ศ. 2558 

อ.โอชนา พูลทองดีวัฒนา พ.ย. 57 – เม.ย. 
58 

30 96,000.- 

 

อาคารสถานที่ 

 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มีอาคารสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบทั้ง 2 วิทยาเขต  คือ วังท่า
พระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม  ประกอบด้วย 

1.  วังท่าพระ   เลขที่ 31  ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   
มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

  - อาคารจิตรกรรม 1  มีพื้นท่ีประมาณ     665.00  ตารางเมตร  ประกอบด้วย - หอศิลป์คณะ
จิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 

    - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานภาควิชาศิลปไทย 
    - ห้องพักอาจารย์ภาควิชาทฤษฎีศลิป ์
    - ห้องเรียนหมวดวิชาวาดเส้น 
    - ห้องปฏิบัติงานของคณาจารย์  และศูนย์ข้อมลูทางด้านศลิปกรรม 
   - อาคารจิตรกรรม 2  มีพื้นท่ีประมาณ  1,483.00  ตารางเมตร  ประกอบด้วย 
    - ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานภาควิชาจิตรกรรม และภาควิชาภาพพิมพ์ 
    - สํานักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ 

- อาคารจิตรกรรม 3 มีพื้นท่ีประมาณ 721.00     ตารางเมตร  ประกอบด้วย - ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติงานภาควิชาประติมากรรม 

- อาคารจิตรกรรม 4 (ช้ัน1, ช้ัน 3)  มีพื้นท่ีประมาณ  474.50  ตารางเมตร  ประกอบด้วย - 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานภาควิชาภาพพิมพ์ 

    - ห้องบรรยาย  301 และ302 
 

         2.  วิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร์   เลขท่ี 6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    
มีอาคารเรียนและอาคารปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย 

   - โรงหล่อภาควิชาประติมากรรรม   มีพื้นท่ีประมาณ  441.00  ตารางเมตร 
  ประกอบด้วย - ห้องปฏิบัติงานภาควิชาประติมากรรม 

- อาคารศิลป์ พีระศรี 2  มีพื้นท่ีประมาณ        503.30    ตารางเมตร 
  ประกอบด้วย - ห้องเรียนห้องปฏิบัติงานภาควิชาภาพพิมพ์ และภาควิชาศิลปไทย 
   - อาคารเรียนรวม  4 ชั้น 
    - อาคารศูนย์ปฏิบตัิการทัศนศลิปส์ิรินธร และหอศลิป์บรมราชกุมารี 
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ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ 

 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  กรุงเทพฯ 

อาคารสถานที่ รายละเอียด 
พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
การใช้พ้ืนที่ 

- อาคารจิตรกรรม 1 
 

ประกอบด้วย 
- หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ 
- ห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน 
- ห้องพักอาจารย์ภาควิชาทฤษฎีศลิป ์
- ห้องเรียนหมวดวิชาวาดเส้น 
- ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์   
และศูนย์ข้อมลูทางด้านศลิปกรรม 

665.00   
 

 
 
 
 
 
 
 

- อาคารจิตรกรรม 2 
 

ประกอบด้วย 
- ห้องเรียนห้องปฏิบัติงานภาควิชาจิตรกรรม  
- ห้องเรียนห้องปฏิบัติงานภาควิชาภาพพิมพ์ 
- สํานักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ 

1,483.00 
 

 

- อาคารจิตรกรรม 3 
 

ประกอบด้วย 
- ห้องเรียน และห้องปฏิบตัิงานภาควิชา
ประตมิากรรม 

721.00 
 

 

- อาคารจิตรกรรม 4 (ช้ัน1, ช้ัน 3)     ประกอบด้วย 
- ห้องเรียนห้องปฏิบัติงานภาควิชาภาพพิมพ์ 
- ห้องบรรยาย  301 และ302 

474.50  

รวม  3343.50  
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ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของคณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

อาคาร รายละเอียด 
พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
การใช้พ้ืนที่ 

อาคารศิลป์ พีระศรี 1 
 

โถงปฏิบัติงานประติมากรรม  540.00 ภาควิชาประติมากรรม ป.โท 
ห้องพักอาจารย์(ห้องเรียน)  16.00 ภาควิชาประติมากรรม 
พื้นที่ช้ันลอย   108.00 ภาควิชาประติมากรรม 
ห้องเก็บอุปกรณ ์ 25.00 ภาควิชาประติมากรรม 

รวม 689.00  
       อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
             (ปีกซ้าย) 

ช้ัน 1 ห้องโถง  190.80 ภาควิชาจิตรกรรม ปี5 
ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติงาน 132.00 ภาควิชาจิตรกรรม ปี5 
ช้ัน 3 ห้องส่งผลงานศิลปะ 190.80 ทุกภาควิชา 

รวม 513.60  
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 
       (ปีกขวา) 

ช้ัน 1 ห้องโถง  190.80 ภาควิชาศิลปไทย ป.โท 
ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติงาน 132.00 - 
ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติงาน 190.80 ภาควิชาศิลปไทย ป.โท 
ช้ัน 4 ห้องปฏิบัติงาน 146.40 ภาควิชาศิลปไทย ป.โท 
ช้ัน 5 ห้องเรียนภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 190.80 ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ป.โท 

ช้ัน 6 ห้องภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 146.40 ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ป.โท 
ช้ัน 7 ห้องปฏิบัติงาน 190.80 ภาควิชาจิตรกรรม ปี 4 

รวม 850.80  

อาคารศิลป์ พีระศรี 2 
 

ช้ัน 1 ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ ์ 384.00 ภาควิชาภาพพิมพ ์ป.โท 
ช้ันลอย   
 

96.00 
 

ห้องเก็บงานและส่งผลงาน
ศิลปะทุกภาควิชา 

+ ห้องพักรองวิทยาเขตฯ 48.00 รองวิทยาเขตฯ 

ช้ัน 2 ห้องปฏิบัติงานศิลปไทย 
+ห้องเรียนศิลปไทย 204 
+ห้องเรียนศิลปไทย 205 
+ห้องพักอาจารย ์

384.00 
24.00 
48.00 
48.00 

ภาควิชาศิลปไทย ปี 4,5 

ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติงานจิตรกรรม 
+ห้องวิจารณ์งานจิตรกรรม 304 
+ห้องเรียนจิตรกรรม 305 
+ห้องพักอาจารย ์

384.00 
24.00 
48.00 
24.00 

ภาควิชาจิตรกรรม ป.โท 

รวม 2046.70  
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ข้อมูลอาคารสถานที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของคณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

อาคาร รายละเอียด พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตร.ม.) 

การใช้พ้ืนที่ 

อาคารโรงหล่อ โถงปฏิบัติงานประติมากรรมห้องพกั
อาจารย ์
+ ห้องพักช้ันบน 1 
+ ห้องพักช้ันบน 2 

120.00 
27.50 
25.00 
25.00 

ภาควิชาประติมากรรม ป.ตร ี

รวม 197.50  

อาคารเรียนรวมฯ 
 

ชั้น 1 ห้องโถง  
ห้องปฏิบัติการงานไม้ 
ห้องปฏิบัติการงานเหล็กและโลหะ 

  

ชั้น 2  
ห้องนิทรรศการเอนกประสงค์ 
สํานักงานคณะฯ 
ห้องข้อมูล 
ห้องเก็บของ 
ห้องประชุมใหญ ่
ห้องเก็บเอกสาร(ห้องประชุมเล็ก) 

 
324.00 
162.00 
144.00 
66.00 
78.00 
22.00 

 
เก็บครุภณัฑ์ช่ัวคราว 

คณะฯ 
คณะฯ 
คณะฯ 
คณะฯ 
คณะฯ 

ชั้น 3  
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
ห้องฉายภาพยนตร ์
ห้องบรรยาย 1 
ห้องบรรยาย 2 
ห้องบรรยาย 3 
ห้องปฏิบัติงานและงานกระดาษ 

 
456.00 
126.00 
54.00 
36.00 
36.00 
216.00 

 
ทุกภาควิชา 
ทุกภาควิชา 

ภาควิชาจิตรกรรม ป.โท,ตร ี
ภาควิชาจิตรกรรม ป.โท,ตร ี
ภาควิชาจิตรกรรม ป.โท,ตร ี

ภาควิชาภาพพิมพ ์

ชั้น 4  
ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน(ห้องปฏิบัติการ 
งานด้านทัศนศิลป์ ป.โท/เอก) ใช้เป็น 
ห้องDrawing 1 +ห้องDrawing 2 
ห้องDrawing 3 
ห้องปฏิบัติการงานดา้นทัศนศิลป์ 1 
ห้องปฏิบัติการงานดา้นทัศนศิลป์ 2  
ห้องปฏิบัติการงานดา้นทัศนศิลป์ 4 
ห้องเก็บของ 

 
 
 

324.00 
108.00 
270.00 
135.00 
162.00 
54.00 

 
 
 

วิชาพื้นฐาน Drawing 
วิชาพื้นฐาน Art Fund 
เก็บครุภัณฑ์ชั่วคราว 

วิชาพื้นฐาน Art Fund 
เก็บผลงานวิชาพื้นฐาน  

Art Fund 

รวม 2,773.00  
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 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 คณะจิตรกรรมฯ ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับคณะฯ และหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา ทุกปี 
ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ  

1. ระบบการพัฒนาคุณภาพ 
    คณะฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมี

ระบบการพัฒนาคุณภาพประกอบด้วย การทบทวนนโยบายคุณภาพ และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีเป้าหมาย ตัว
บ่งชี้ความสําเร็จ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA การพัฒนาระบบและกลไก 
ควบคุมให้การใช้ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนําระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพและการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปณิธานของคณะฯ  

2.  ระบบการติดตามคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางพัฒนา โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานตามลําดับ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาของหน่วยงานต่าง  ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อนําเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

3.  ระบบการประเมินคุณภาพ  
มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องและมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงานเป็นประจําทุกปีและต่อเนื่อง มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย และมีการกํากับดูแลให้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินไปใช้ในการวางแผน มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะฯ เพื่อพิจารณารายงาน
และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และนําไปใช้กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ และเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนทางเว็ บไซต์ ข่าวสารและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

โดยระบบและกลไกดังกล่าวนั้น คณะมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรให้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้มีการเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
 
การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 คณะวิชาได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจากข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมินไปวางแผนพัฒนาทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ดังตารางที่ 16) 
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ตารางที่ 19  การนําผลการประเมินตนเองและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการดําเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

ควรพัฒนาระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานสู่การแบ่งความรับผิดชอบและ
การติดตามผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

- ม ีการกําหนดแผนและแบ ่งหน ้าที ่ความ
รับผิดชอบ 
- มีประกาศภาระงานของอาจารย์ประจําคณะ
จิตรกรรมฯ 

องค์ประกอบท่ี 2 การ
ผลิตบัณฑิต 

คณะฯควรมีระบบและกลไกในการผลักดันให้
คณาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้มี
จํานวนเพิ่มมากข้ึน 
จุดควรพัฒนา 
1. การรับนักศึกษาเป็นจํานวนมากทําให้
สถานท่ีอาจไม่พอเพยีง 
2. มีอาคารสถานท่ีและครุภณัฑ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน การสร้างสรรค์งาน ในระดับมือ
อาชีพ แต่ควรดูแลและบํารุงรักษาอยู่เสมอ 
เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3. หากนํางานสร้างสรรคม์าพัฒนาเป็น
งานวิจัยหรือบทความ หรือหนังสอื ที่อธิบาย
กระบวนการสร้างสรรค์จะทําให้คณะฯ มีขีด
ความสามารถในการพัฒนาทฤษฎศีิลป์และ
งานวิจัยมากขึ้น เช่น เอกสารของ
ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ Selected 
Works,1978-2013 เป็นต้น 
4. จากในเอกสารของผู้ใช้บริการ คณะฯควร
ฝึกให้นักศึกษาทํางานเป็นทีมเพื่อเตรียม
นักศึกษาในการออกไปประกอบอาชีพใน
อนาคต 

- มีการจัดทําแผนการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ในคณะ 
- มีคลินิกวิชาการให้คําแนะนํา 
- จั ดตั้ งกองทุนวิ จั ยและสร้ า งสรรค์  เพื่ อ
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ วิจัย 
และเพื่อผลักดันให้อาจารย์ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการมากข้ึน 
- มีการจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และของภาควิชาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้ทํางานเป็นทีม  

องค์ประกอบท่ี 3 
กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

ควรเพิ่มการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ตามความต้องการของนักศึกษา เพื่อกําหนดไว้
ในแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและควรมีการ
ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม 
 
จุดควรพัฒนา 
ควรติดตามให้มีการดูแลเพื่อให้มีความสมบรูณ์
ในเรื่องสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้แก่นักศึกษา  
 

- มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและดําเนินการ
ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหาข้อบกพร่องในเรื่องของ
สภาพแวดล้อม และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มี
ความพร้อมใช้ และปลอดภัยจ่อการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 4 การ
วิจัย 

ควรพัฒนาระบบและกลไกการวิ เคราะห์ 
สัง เคราะห์  และเผยแพร่องค์ความรู้ จาก
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 

- คณะจิตรกรรมฯ ได้มีการจัดทํา Digital Book 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน ผลการดําเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการวิชาการแก่
สังคม 

ควรมีการบูรณาการไปสู่การพัฒนาบทความ
และวิจัย 

คณะกําลังดําเนินการในการผลักดันให้ทุก
โครงการมีการวิเคราะห์ และนําเสนอเป็น
บทความวิจัย และสรุปประเด็นวิชาการในแต่ละ
โครงการ โดยนําเผยแพร่ในวารสารศิลป์ พีระศรี 
คณะจิตรกรรมฯ  

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและการจัดการ 

ควรมีกระบวนการในการส่งต่อและรับช่วงงาน
ของคณะฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหาร เพื่อ
ไม่ให้เกิดช่องว่างในการผลักดันภารกิจของ
คณะฯ ให้ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
จุดควรพัฒนา 
1. ผลงานจากการจัดการความรู้ของ

บุคลากรสายสนับสนุน ไม่มจีํานวน
เพิ่มขึ้น 

2. ยังคงมีความเสี่ยงท่ีค้างจากปีท่ีผ่านมา
เป็นจํานวนมาก ที่ยังไม่ไดร้ับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ดําเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในเรื่อง
คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ โดยมีทุนยกเว้น
ค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับอาจารย์ประจําคณะ
จิตรกรรมฯ ที่ศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยในปี การศึกษา 
2558 มีอาจารย์ศึกษาต่อ 3 คน  และในส่วน
ของการสนับสนุนการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ คณะได้โดยจัดตั้งกองทุน
วิจัยและสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมฯ ทําให้มี
อาจารย์ขอรับทุน และขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น  และอาจารย์ทําผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 8 
การเงินและ
งบประมาณ 

     แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ ขาด
รายละเอียดเกี่ยวกับกลยทุธ์ ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย  
ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการ
ผลักดันการดําเนินงานตามภารกิจของคณะฯ
ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
     คณะฯควรวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน  
เพื่อใช้ในการจัดทํา / ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
เป็นประจําทุกปี เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

คณะได้ดําเนินการจัดทํา SWAT ของคณะ
จิตรกรรมฯ  

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

    กระบวนการในการนําผลการประเมิน
คุณภาพในปีที่ผ่านมาไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ ยังไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 
     คณะฯ ควรนําผลการประเมินคุณภาพไป
ใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานและกําหนด
ทิศทางการพัฒนา เพื่ อ ให้ผู้ บริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะฯได้มีส่วนร่วมใน
ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ เ พิ่ ม ก า ร ใ ห้
ความสําคัญตามผลการประเมิน 

คณะได้ดาํเนินการผลการประเมินคุณภาพไปใช้
ในการปรับปรุงการดําเนินงาน ในปีการศึกษา 
2557 
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บทที่ 2 
ส่วนสาระ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้น
ระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2557  พบว่าได้ดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน อย่างครบถ้วน  โดยมีผลการประเมิน
ทั้ง 5 องค์ประกอบ ระดับดี ค่าคะแนน 4.04 มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ 

ผลประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ. 
ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ค่าคะแนน ผลการประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.42 พอใช้ 

2.  การวิจัย 5.00 ดีมาก 

3.  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

4.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ 3.50 พอใช้ 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.04 ดี 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.50 2.70 2.70 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 7.94 7.58 0.47 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 37.09 37.88 2.37 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 1 – (-0.5) -0.37 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนิสิตระดบัปริญญาตร ี 5 (ข้อ) 6 (ข้อ) 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี 4 (ข้อ) 6 (ข้อ) 5 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 1 
3.42 

พอใช้ 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 
จุดเด่น 

1. เป็นคณะวิชาที่มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ 
2. อาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ที่มช่ืีอเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. คณะฯ มีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อย ควรส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจําเพิ่มคุณวุฒิ
การศึกษา 
 2. คณะฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ถึงร้อยละ 41 จึงเห็นควรให้มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมตําแหน่งทางวิชาการ  
 3. คณะฯ ควรพัฒนาระบบและกลไกในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ก่อให้เกิดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
รวมถึงการนําหลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้
ให้ครบถ้วน 

ตารางที ่1.1-1 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

หลักสูตร ผลประเมิน 

หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 2.88 

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 2.33 

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 2.78 

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 3.03 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556) 2.50 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 13.52 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 5 

คะแนนที่ได้ 
2.70 

พอใช้ 

 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :    

ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร และได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมิน ดังตารางที่
แสดง และมีผลคะแนนเฉลี่ยของทุกหลักสูตรเท่ากับ 2.70 ผลประเมิน ระดับ พอใช้ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.1-1 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
เอกสารหมายเลข 1.1-2 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
เอกสารหมายเลข 1.1-3 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
เอกสารหมายเลข 1.1-4 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
เอกสารหมายเลข 1.1-5 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ   
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้อง ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ตารางที ่1.2-1 จํานวนอาจารย์ประจําจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 2.5 2  1 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 54.5 56 60 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 5.5 5 5 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 62.5 63 66 

ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 4 3.17 1.51 

ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 87.2 88.89 90.91 

ร้อยละอาจารย์ประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 8.8 7.94 7.58 
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล้ว:  ร้อยละ ..7.94..  เกณฑ์ประเมิน :  ..0.66..  คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี:้   ร้อยละ ..7.58..  เกณฑ์ประเมิน :  ..0.47..  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :   ร้อยละ ..7.94..  ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
เป้าหมายปตี่อไป :  ร้อยละ ..7.58..  เกณฑ์ประเมิน :  ..0.47..  คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ  มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 63 คน      
ลาศึกษาต่อ 2 คน และลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพื่อเขียนตํารา จํานวน 1 คน รวมอาจารย์ทั้งสิ้นจํานวน 66 คน  

   วุฒิปริญญาตรี  จํานวน    1   คน คิดเป็นร้อยละ   1.51  
   วุฒิปริญญาโท  จํานวน  60   คน คิดเป็นร้อยละ  90.91  
       และวุฒิปริญญาเอก จํานวน   5   คน คิดเป็นร้อยละ    7.58   

ดังนั้น ผลการประเมินเทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 80) ได้คะแนนเท่ากับ  0.47  คะแนน พบว่าร้อย
ละของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนลดลง เนื่องจาก คณะจิตรกรรมฯ มีการรับอาจารย์วุฒิปริญญาโท
เพ่ิมจํานวน 2 คน คือ  อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร และอาจารย์กิ่งกาญ สุนทรชื่น ทําให้ตัวหารเพ่ิมขึ้นผลร้อยละ
ของอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจึงลดลง  ในส่วนของอาจารย์ประเสริฐ ยอดแก้ว เป็นอาจารย์บรรจุใหม่ 
ระยะเวลาทํางานเวลาน้อยกว่า 6 เดือน จึงยังไม่สามารถนับได้  

 แม้ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ ยังไม่มีจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิม แต่คณะได้
สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิ  โดยเสนอชื่ออาจารย์ประจํา เพ่ือเข้ารับการสอบคัดเลือกทุน
โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) ประจําปีการศึกษา 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ผลปรากฏ
ว่ามีอาจารย์ได้รับทุน 2 คน คือ 

1. อาจารย์วิชญ  มุกดามณี  ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาทัศนศิลป์ ณ University of 
Oxford ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 - 25 กันยายน 2559 

2. อาจารย์ธีรพล  หอสง่า ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม 2556 – 28 
พฤษภาคม 2559  
 นอกจากนี้คณะยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิม  โดยให้ทุน
ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ที่ศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ จํานวนปีละ 2 ทุน โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์สมัครและได้รับการคัดเลือกจํานวน 
3 คน คือ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ 
2. อาจารย์พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ  (ทดลองเรียน) 
3. อาจารย์ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์  (ทดลองเรียน) 

และคณะได้ เสนอชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท เพ่ือขอรับทุนโครงการ พัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปีการศึกษา 
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2556 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ทุนด้วยการบรรจุเป็น
อาจารย์ประจําคณะจิตรกรรมฯ ภายหลังสําเร็จการศึกษา ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาได้รับทุน 1 คน คือ นาย
ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์ จากภาควิชาจิตรกรรม ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่ 11 
สิงหาคม 2557  

คณะคาดว่าในปีการศึกษา 2559 คณะจะมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 2 คน 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1.2-1 เอกสารการรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และเอกสารการลาศึกษาต่อ 

เอกสารหมายเลข 1.2-2 เอกสารประกาศผลการคัดเลือกบัณฑิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
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ตารางที ่1.2-2  จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2556 
 

ภาควิชา 

จ านวนอาจารย ์
รวม

จ านวน
อาจารย ์
(ปัจจุบัน) 

จ านวนอาจารย ์
ร้อยละของ

อาจารย์ระดบั 
ป.เอก 

คะแนน ปฏิบัติจริง ลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาเอก 

ปี 55  ปี 56 ปี 57 
(ปัจจุบัน) ปี 55  ปี 56 ปี 57 

(ปัจจุบัน) ปี 55  ปี 56 ปี 57 
(ปัจจุบัน) ปี 55  ปี 56 ปี 57 

(ปัจจุบัน) 
ปี 
55  

ปี 56 ปี 57 
(ปัจจุบัน) 

ภาควิชาจิตรกรรม 11 10 11 - 1 1 12 - - - 11 11 12 - - - - 0 

ภาควิชาประติมากรรม 9 9.5 9 - 1 2 11 - - - 9 10.5 11 - - - - 0 

ภาควิชาภาพพิมพ์ 11 10.5 11 - - - 11 - - - 11 10.5 11 - - - - 0 

ภาคศิลปไทย 11 10 10 - - - 10 1.5 1 1 9.5 9 9 - - - - 0 

ภาควิชาทฤษฎีศลิป ์ 10.5 10 10 - - - 10 1 1 - 5 5 6 4.5 4 4 40% 2.5 

โครงการจัดต้ังภาควิชา
สื่อผสม 

6 7 7 - - - 7 - - - 5 6 6 1 1 1 14.28% 0.89 

โครงการจัดต้ังภาควิชาแกน
ทัศนศิลป ์

4 4 5 - - - 5 - - - 4 4 5 - - - - 0 

รวมของคณะวิชา 62.5 61 63 - 2 3 66 2.5 2 1 54.5 56 60 5.5 5 5 7.58% 0.47 
 

 
หมายเหตุ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 1.2-3  จ านวนอาจารย์ท่ีจะเกษียณจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

ภาควิชา 

จ านวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2556 ถึง 2560 
วันท างานวนัสุดท้าย 30 กันยายน (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

ภาควิชาจิตรกรรม 

   อาจารย ์ - - - - 
1 

(อ.อํามฤทธิ์) - - 
1 

(อ.สุรพล) - - - - - - - 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ภาควิชาประติมากรรม 
   อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
ภาควิชาภาพพิมพ ์
   อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

   รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - 1 
(รศ.ญาณวิทย์) - - - - 

   ศาสตราจารย ์ - - - - - - - 1 
(ศ.ถาวร) - - - - - - - 

ภาควิชาศิลปไทย 
   อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 

   รองศาสตราจารย ์ - - - - 1 
(รศ.ปริญญา) - - - - - - - - - - 

   ศาสตราจารย ์ - - - -  - - - - - - - - - - 
ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์

   อาจารย ์ - - - - - - - 
1 

(อ.มาณพ) - - - - - - - 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม 
   อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ 
   อาจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   รองศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
   ศาสตราจารย ์ - - - - - - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 1.2-4 จ านวนอาจารย์ท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 5 ปี (2557 - 2561) 
 

ภาควิชา 

จ านวนอาจารย์ท่ีคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ในประเทศ (คน) ต่างประเทศ (คน) 

ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

ภาควิชาจิตรกรรม - - - - - - - 1 
(อ.วิชญ) 

- - 

ภาควิชาประติมากรรม - - 1 
(อ.ธีรพล) 

1 
(ผศ.ถนอมจิตร)์ 

- - - - - - 

ภาควิชาภาพพิมพ ์ - - - - - - - - - - 
ภาควิชาศิลปไทย - - - - - - - - - - 
ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ - - - - - - - - - - 
โครงการจดัตั้งภาควิชาสื่อผสม - - - 1 

(อ.วิญญาภัทร์) 
- - - - - - 

โครงการจดัตั้งภาควิชาแกนทัศนศลิป ์ - - - 1 
(อ.พงษ์พันธ์) 

- - - - - - 

ส่วนกลาง - - 1 
(ตฤณภัทร) 

- - - - - - - 

รวมท้ังหมด - - 2 3 - - - 1 - - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
 
ตารางที่ 1.3-1 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ หน่วย 

ผลการด าเนินงานใน 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ศาสตราจารย ์ คน 4 4 5 

รองศาสตราจารย ์ คน 7 6 6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 10 13 14 

อาจารย์ที่ไม่มีตาํแหน่งทางวชิาการ คน 42.5 40 41 

รวมจํานวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) คน 63.5 63 66 

รวมจํานวนอาจารยป์ระจํา ที่มตีําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.) คน 21 23 25 

ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตาํแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 33.07 37.09 37.88  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) คะแนน - 2.32 2.37 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ร้อยละ   ...37.09... เกณฑ์ประเมิน    :  ..2.32.. คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   ร้อยละ   ..37.88.. เกณฑ์ประเมิน   :  ..2.37.. คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :     ร้อยละ   ..37.09..    ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  ร้อยละ   ..40.29..   เกณฑ์ประเมิน :   ..2.52.. คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มีตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น จํานวน 3 คน คือ 
 1. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์    โดยการเสนอขอกําหนดตําแหน่งจาก ผศ. เป็น ศ. 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล  โดยการเสนอขอกําหนดตําแหน่งจาก อ. เป็น ผศ. 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี  โดยการเสนอขอกําหนดตําแหน่งจาก อ. เป็น ผศ. 

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ท้ังหมด 25 คน จําแนกเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการดังนี้ 
 ระดับศาสตราจารย์   จํานวน   5 คน  
 ระดับรองศาสตราจารย์  จํานวน   6 คน   
 ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน  14 คน   
 ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน   40 คน  
โดยมีจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (รวมอาจารย์ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 66 คน ดังนั้นอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  คิดเป็นร้อยละ 37.88 จากจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด  เมื่อคํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.) เท่ากับ 2.37 คะแนน  
ดังรายละเอียดตารางที่ 1.3-1  

 โดยในปีการศึกษา 2557 อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ท่ีเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 2 คน คือ  1. อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ  

 2. อาจารย์อํานาจ คงวารี  

ระดับ รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน ์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ 

ระดับ ศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน คอื  1. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข 

 2. รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ 

 คณะจิตรกรรมฯ มีนโยบายและแผนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกวิชาการ เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษา ดูแล สนับสนุน  ส่งเสริมให้ อาจารย์ผลิตผลงานทาง
วิชาการ  และได้จัดตั้งกองทุนวิจัยสร้างสรรค์คณะจิตรกรรมฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์/วิจัย และการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการแก่อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะ
จิตรกรรมฯ ได้จัดสรรทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ทั้งหมด 10 ทุน จํานวนเงิน 390,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
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1. ทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการสร้างสรรค์ของบุคลากร คณะจิตรกรรมฯ จํานวนทุนละ 100,000. - บาท (หนึ่ง
แสนบาทถ้วน) 

 ผู้ได้รับทุน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ 

2. ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปลตําราและหนังสือ จํานวนทุนละ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 ผู้ได้รับทุน  1. อาจารย์โอชนา พูลทองดีวัฒนา 
   2. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ 
   3. อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 

3. ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน จํานวนทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 ผู้ได้รับทุน  1. อาจารย์ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ 
   2. อาจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ 
   3. อาจารย์ฤทัยรัตน์ คําศรีจันทร์ 

4. ทุนสนับสนุนการจัดทํา พิมพ์และเผยแพร่งานแปล ตําราและหนังสือ  
 ผู้ได้รับทุน 1. อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ  จํานวนทุนละ 30,000.- บาท 

5. ทุนสนับสนุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์ในต่างประเทศ  
 ผู้ได้รับทุน 1. อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ  จํานวน 70,000.- บาท (ในทวีปอเมริกา) 

   2. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ จํานวน 50,000. - บาท (ในทวีปยุโรป/
ออสเตรเลีย) 

6. ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นสําหรับข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

 เงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการขอตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวนทุนละ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 ผู้ได้รับทุน 1.รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

 นอกจากน้ียังได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการคณะจิตรกรรมฯ (Journal of Fine Arts) เพื่อเป็นช่องทาง
หนึ่งในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งหากวารสารตีพิมพ์เผยแพร่ครบตามกําหนด
เกณฑ์มาตรฐานของ TCI ก็จะสามารถนํามาใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้  โดยดําเนินการได้ไปแล้ว 2 ปี          
มีวารสาร จํานวน 4 เล่ม 

 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.3 – 1 เอกสารคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

เอกสารหมายเลข 1.3-2 เอกสารการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

เอกสารหมายเลข 1.3-3 หลักฐาน เอกสารกองทุนวิจัยสร้างสรรค์ฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 

เอกสารหมายเลข 1.3-4 วารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมฯ 
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ตารางที่ 1.3-2  จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ จ าแนกรายภาควิชา/หมวดวิชา 
 

ภาควิชา 

จ านวนอาจารย์ประจ า (คน) จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ 
ลา

ปฏิบัติงาน 
รวม 

ไม่มี
ต าแหน่ง 

ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
ผศ. รศ. ศ. รวม 

ภาควิชาจิตรกรรม 11 1 - 12 7 3 - 2 5  2.08 

ภาควิชาประติมากรรม 9 1 1 11 9 2 - - 2 18.18 1.14 

ภาควิชาภาพพิมพ์ 11 - - 11 2 4 3 2 9 81.82 5.11 

ภาคศิลปไทย 10 - - 10 6 2 1 1 4 10 0.63 

ภาควิชาทฤษฎีศลิป ์ 10 - - 10 7 1 2 - 3 30 1.88 

โครงการจัดต้ังภาควิชาสื่อผสม 7 - - 7 6 1 - - 1 14.28 0.89 

โครงการจัดต้ังภาควิชาแกนทัศนศิลป ์ 5 - - 5 4 1 - - 1 20 1.25 

รวมของคณะวิชา 63 2 1 66 41 14 6 5 25 37.88 2.37 

 
 

หมายเหตุ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ตารางที่ 1.3-3 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ท่ียื่นเอกสารเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนที่ได้อนุมัติ  ปีการศึกษา 2557 
 

ภาควิชา 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จํานวน
ที่ย่ืน 

จํานวนที่
ได้อนุมัต ิ

จํานวนที่
ไม่ได้อนุมัต ิ

จํานวน
ที่ย่ืน 

จํานวนที่
ได้อนุมัต ิ

จํานวนที่
ไม่ได้
อนุมตั ิ

จํานวนที่
ย่ืน 

จํานวนที่
ได้อนุมัต ิ

จํานวนที่
ไม่ได้อนุมัต ิ

ภาควิชาจิตรกรรม - - - - - - - - - 

ภาควิชาประติมากรรม - - - - - - - - - 

ภาควิชาภาพพิมพ ์ - 1 
(รศ.พัดยศ) - - - - 

2  
(อ.วิมล

มาลย์และ 
อ.อํานาจ) 

- - 

ภาควิชาศิลปไทย - 
1 

(รศ.
ปริญญา) 

- 
1 

(ผศ.
วิรัญญา) 

- - - - - 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป ์ - - - 
1 

(ผศ.ดร.
ชัยยศ) 

- - - -  

โครงการจดัตั้งภาควิชา
สื่อผสม 

- - - - - - - - - 

โครงการจดัตั้งภาควิชาแกน
ทัศนศิลป ์

- - - - - - - - - 

รวมคณะจิตรกรรมฯ - 2 - 2 - - 2 - - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน   
 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และนํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 
20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตร
การคํานวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 
2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อปี (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบยีนในระดบัปรญิญานัน้ๆ 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา 

 
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ 

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 
 

สูตรการค านวณ 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่อจํานวนอาจารย์ประจาํตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนท่ีได ้
(20 - ค่าร้อยละที่คาํนวณได้จาก 1) 

X 5 
10 
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :       ...1 - (-0.5)...  เกณฑ์ประเมิน    :  ..5.. คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :        ..- 0.37..  เกณฑ์ประเมิน   :  ..5.. คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          ...-...     ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       ..0..     เกณฑ์ประเมิน :   ..5.. คะแนน 
 
 

ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 
การค านวณ 
 
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
ของศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์= 8 
ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ มีสัดส่วนนักศึกษา: อาจารย์ = 7.79  ดังแสดงในตาราง 1.4-1 
ดังนั้นค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =    7.97 - 8  x 100 
                                                              8 
                                                    = ร้อยละ -0.37  ได้คะแนน 5 คะแนน 
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ตาราง 1.4-1 แสดงจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) และภาระงานสอนของอาจารย์ นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิเศษ (ทุกระดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557  
 

คณะวิชา/ภาควิชา 
ป.ตรี ปกต ิ ป.ตรี พิเศษ 

รวม
ระดับ  
ป.ตรี 

ปริญญาโท (ปกติ) ปริญญาโท (พิเศษ) 
ปริญญาเอก 

(ปกติ) 
ปริญญาเอก 

(พิเศษ) รวม
ระดับ
บัณฑิต 

 รวมทุก
ระดับ 

จ านวน     
อ. จาก 
งปม.

แผ่นดิน 

จ านวน 
อ.จาก 
งปม. 
ทุก

แหล่ง 

จ านวน
อัตราส่วน 

 1/2557  2/2557 1/2557 2/2557  1/2557  2/2557 1/2557 2/2557 1/2557 2/2557 1/2557 2/2557 
อจ :  นศ 

วิชาศึกษาทั่วไปคณะจิตรกรรมฯ 73.83 44.39 2.00 0.22 60.22 2.70 13.95 - - - - - - 8.33 68.55 12 12 1: 5.71 

ภาควิชาจิตรกรรม 53.00 61.28 - 
 

57.14 7.20 0.00 - - - - - - 3.60 60.74 12 12 1: 5.06 

ภาควิชาประตมิากรรม 42.78 25.06 - 
 

33.92 2.70 0.00 - - - - - - 1.35 35.27 11 11 1: 3.21 

ภาควิชาภาพพิมพ ์ 30.28 43.72 - 
 

37.00 5.40 0.00 - - - - - - 2.70 39.70 11 11 1: 3.61 

ภาควิชาศิลปไทย 56.72 31.17 - 
 

43.95 - - - - - - - - 0.00 43.95 10 10 1: 4.39 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 144.17 108.06 - 
 

126.12 61.20 39.60 - - - - - - 50.40 176.52 10 10 1: 17.7 

โครงการจัดตั้งภาควิชาสือ่ผสม 7.67 12.78 - 
 

10.23 - - - - - - - - 0.00 10.23 
 

- 
  

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา - - - - - - - 107.25 63.75 - - - - 85.50 85.50  
- 

  

สาขาวิชาทัศนศิลป์ - - - - - - - - - 6.75 4.50 - - 5.63 5.63     

รวม 408.45 326.46 2.00 0.22 368.57 79.20 53.55 107.25 63.75 6.75 4.50 - - 157.50 526.07 66 66 1: 7.97 

 



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                      หน้า 73 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ   
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
  

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  

5 นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

  

6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า   

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ......5.....   เกณฑ์ประเมิน   :   ....4.... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:   ....6.... ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   :  ....5.... คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :  ...5...        ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป : ...6...        เกณฑ์ประเมิน :  ...5.... คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
 คณะจิตรกรรมฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้แก่นักศึกษาโดยอาจารย์ 1 ท่าน จะ
รับผิดชอบนักศึกษาจํานวน  18 คน โดยเฉลี่ย เพ่ือให้อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยใน
ประจําปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ ได้ดําเนินการพิจารณาชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้แก่
นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยมอบหมายให้อาจารย์ 6 คน ดูแลนักศึกษา จํานวน 107 คนดังนี้ 
อาจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษารหัส  01570001 – 01570018 
อาจารย์มานะ เอี่ยมวัฒนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษารหัส  01570019 – 01570036 
อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษารหัส  01570037 – 01570054 
อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษารหัส  01570055 – 01570072 
อาจารย์ปวีณา เอ้ือน้อมจิตต์กุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษารหัส  01570073 – 01570090 
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อาจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ นักศึกษารหัส  01570091 – 01570110 

(เอกสารหมายเลข 1.5-1) 

เพ่ือทําหน้าที่ดูแลให้คําปรึกษาทั้งในเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในคณะจิตรกรรมฯ จนสําเร็จ
การศึกษา และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือคอยดูแลช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งอาจารย์และนักศึกษายังมี
ช่องทาง Social media เช่น facebook, e-mail, line และระบบ  www.reg.su.ac.th  ในส่วนของนักศึกษา
ที่เกิดปัญหาวิกฤตหรือเร่งด่วน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะให้
เบอรโ์ทรศัพท์ส่วนตัวสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

อีกทั้งในส่วนของการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
การจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา (www.reg.su.ac.th) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของนักศึกษาและ
ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว บุคคลที่สามารถติดต่อได้เมื่อนักศึกษาเกิดปัญหา อีกทั้งในส่วนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 รุ่นพ่ีจะมีการทําทะเบียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว โรคประจําตัว แพ้อาหาร 
อุปนิสัยส่วนตัว ความสามารถพิเศษ  และข้อมูลผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ เพ่ือใช้ในการดูแลในช่วงการจัด
กิจกรรมรับน้องใหม่ และช่วงการศึกษาในชั้นปีที่ 1  (เอกสารหมายเลข 1.5-2) 

  
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นิสิต 
คณะจิตรกรรมฯ มีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งอยู่ในความดูแลของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์จากทุกภาควิชามาเป็น
กรรมการ ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะจิตรกรรมฯ เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลและให้บริการ ในเรื่อง การยื่น
ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การขอทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ การบริการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน
สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และมีการจัดทํา Facebook 
ของฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่นักศึกษา  รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการประกวด
ศิลปกรรมต่างๆ และข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและ
ภายนอกคณะจิตรกรรมฯ อีกทั้งเป็นช่องทางสื่อสารและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ ได้ติดตาม
ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ  

 

http://www.reg.su.ac.th/
http://www.reg.su.ac.th/
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ในปีการศึกษา 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งที่
จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา และร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานภายนอก
จํานวน ทั้งสิ้น 35 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน และกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรที่คณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี คือโครงการ เยาวชนกับงานจิตอาส าเพ่ือ
ประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม ประจําปีการศึกษา 2557 ณ วัดเขาลังพัฒนา จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกภาควิชานําความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาใช้ในการทํางานสร้างสรรค์ผลงานใน
การทํากิจกรรมในโครงการ เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้แก่นักศึกษา  (เอกสารหมายเลข 1.5-3) 

 

 
 
ตารางกิจกรรมและโครงการที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ได้ดําเนินการจัดขึ้น และโครงการร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก ประจําปีการศึกษา 2557 

ล าดับ ชื่อโครงการ สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ วันที่จัดโครงการ งบประมาณ 

จ านวน  
(คน) 

1 โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน 
ผู้นําวังท่าพระ ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 
2557   

ภูไอยรารีสอร์ท ตําบลหิน
ตั้ง อําเภอเมือง จังหวัด

นครนายก  

กองกิจการ
นักศึกษา มศก. 

2-4 ก.ค.57  - 4 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่าง "Identity of Creation 
รังสรรค์น้องใหม่ ห่างไกลสิ่งเสพติด ครั้ง
ท่ี 1 

เพชรริมธารรีสอร์ท อําเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

กองกิจการ
นักศึกษา มศก. 

21-23 ก.ค. 57  - 10 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐม
พยาบาล ในหัวข้อเรื่อง "รู้ไว้ ปลอดภัย 
แก้ไขเหตุการณ์" ประจําปีการศึกษา 
2557 

โถงล่าง อาคารหอประชุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

กองกิจการ
นักศึกษา มศก. 

7 ส.ค. 57   - 10 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2557 

ห้อง ศร. 3104 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

13 ส.ค. 57  - 120 
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ล าดับ ชื่อโครงการ สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ วันที่จัดโครงการ งบประมาณ 

จ านวน  
(คน) 

5 โครงการกีฬาน้องใหม่ (Freshy Games) 
ประจําปี 2557 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม 

กองกิจการ
นักศึกษา มศก. 

15-17 ส.ค. 57  - 200 

6 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
มัณฑนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

21 ส.ค. 57  - 150 

7 โครงการสานสัมพันธ์รวมทุกคณะวิชาฝั่ง
วังท่าพระ ประจําปี 2557 

บริเวณสนามบาสเกตบอล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

22, 29 ส.ค. และ 
5 ก.ย. 57 

 - 150 

8 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-มัลติมิ
เดีย ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

26 ส.ค. 57  - 150 

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2557 

บริเวณลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

28 ส.ค. 57  - 120 

10 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

30 ส.ค. 57  - 150 

11 โครงการพี่เก่าเล่าให้ฟัง ปีการศึกษา 
2557 

บริเวณลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

4 ก.ย. 2557 15000 120 

12 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
โบราณคดี ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  
 

คณะกรรมการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

2 ก.ย. 57  - 150 

13 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-วิทยาลัย
นานาชาติ สาขาวิชาการการจัดการ
โรงแรม ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  
 

คณะกรรมการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

8 ก.ย. 57  - 150 

14 โครงการวันศิลป์ พีระศรี วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ประจําปี 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
สํานักงานอธิการบดี วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ 

กองกิจการ
นักศึกษา มศก. 

12 ก.ย. 57  - 100 

15 โครงการวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี 2557 ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัง

ท่าพระ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา 

15 ก.ย. 57 75,000 300 

16 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจําปี
การศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

17 ก.ย. 57  - 150 
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ล าดับ ชื่อโครงการ สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ วันที่จัดโครงการ งบประมาณ 

จ านวน  
(คน) 

17 โครงการไหว้ครู และครอบครูช่าง
ศิลปกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2557 

คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

25 ก.ย. 57 92,144 300 

18 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-ดุริยางค
ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

26 ก.ย. 57  - 150 

19 โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการ
แสดงออกเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ
สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2557 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วม
สมัย (MOCA) ถ.วิภาวดี  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

27 ก.ย. 57  - 120 

20 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปี
การศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

3 ต.ค. 57  - 150 

21 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2557 
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

และหอประชุม 304 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กองกิจการ
นักศึกษา มศก.  
ร่วมกับคณะ
จิตรกรรมฯ 

12 ต.ค. 57 10,000 150 

22 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-อักษร
ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

25 ต.ค. 57  - 150 

23 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

31 ต.ค. 57  - 150 

24 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตรกรรม
ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

6 พ.ย. 57  - 150 

25 โครงการศิลปะสู่ชนบท ประจําปี
การศึกษา 2557 

ศูนย์พัฒนาการจัดการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
อําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ ตําบลสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

 7-9 พ.ย. 57 83,700 300 

26 โครงการรินนํ้าใจ สู่น้องห่างไกลจากใจ
ศิลปากร ครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัด

กาญจนบุรี 

กองกิจการ
นักศึกษา มศก. 

21-23 พ.ย. 57  - 30 

27 โครงการเปิดอบรมศิลปะสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ประจําปี
การศึกษา 2557 

ห้องวาดเส้น, ห้อง 202 
คณะจิตรกรรมฯ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

31 ม.ค.-22 ก.พ 
58, 20-29 เม.ย. 
56, 1-10 พ.ค. 

 - 50 



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                      หน้า 78 

  

ล าดับ ชื่อโครงการ สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ วันที่จัดโครงการ งบประมาณ 

จ านวน  
(คน) 

ท่าพระ 56, 3 ส.ค.-1 
ก.ย. 56 (เฉพาะ
เสาร์-อาทิตย์) 

และ 19-28 ต.ค. 
56 

28 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

วันศุกร์ท่ี 13 
ก.พ. 58 

 - 150 

29 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 5 คณะ
วิชา วังท่าพระ ปีการศึกษา 2557 

หอประชุม 304 และ 305 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

วันศุกร์ท่ี 8 พ.ค. 
58 

10,000 100 

30 โครงการฉายหนังศิลปะ เพื่อรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัง

ท่าพระ 
 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

วันศุกร์ท่ี 15 
พ.ค. 58 

3,500 30 

31 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกันต่อต้าน
ยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัง

ท่าพระ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

วันท่ี 20-21 พ.ค. 
58 

15,000 100 

32 โครงการสัมมนาผู้นําองค์กรนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558 (Silpakorn 
Out of box. คิดนอกกรอบอย่างมี
รูปแบบ) [ท่ี ศธ 0520.101.3 (นฐ)/ว 
101 ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2558] 

เดอะ เรกาซี รีสอร์ท 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กองกิจการ
นักศึกษา มศก. 

วันท่ี 15-18 มิ.ย. 
58 

 - 12 

33 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะ
จิตรกรรมฯ ปีการศึกษา 2557 

หอศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, PSG Art 

Gallery คณะจิตรกรรมฯ, 
หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระ

พรหมพิจิตร, หอศิลปะ
และการออกแบบ 

มัณฑนศิลป์ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

วันท่ี 1-17 มิ.ย. 
58 

20,000 300 

34 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากร เสริมสร้างทักษะและสุขภาพ 
"แบดมินตันสัมพันธ์" 

สนามแบดมินตัน 
หอประชุม 304 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพฯ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

ทุกวันพฤหัสบดี 
เวลา 16.00 - 

20.00 น. 
ประจําปี

การศึกษา 2557 

 - 50 

35 โครงการเยาวชนกับงานจิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม ประจําปี
การศึกษา 2557 

ณ วัดเขาลังพัฒนา ตําบล
คลองเกตุ อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

วันท่ี 18–24 
ก.ค. 58 

80,000 60 

รวม 35 โครงการ  404,344 4,536 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
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คณะจิตรกรรมฯ มีการดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา เป็นประจําทุกปี โดยในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ ได้ร่ วมมือกับกองกิจการนักศึกษา 
และอีก 4 คณะวิชา ในวังท่าพระ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะมัณฑนศิลป์ คณะโบราณคดี และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 5 คณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ท่าพระ โดยมีการบรรยายแนะนําการทํางาน เรื่อง อาชีพและตลาดแรงงานใน AEC และเชิญ พระมหาสมปอง 
ตาลปุตโต มาบรรยาย เรื่อง การปรับตัวนอกรั้วมหาวิทยาลัยและการทํางาน (เอกสารหมายเลข 1.5-4)  

และในทุกปีการศึกษานักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ต้องดําเนินการจัดโครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะ
นิพนธ์ และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการดําเนินโครงการดังกล่าว โดยนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ทุกคนต้องร่วมกันจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ก่อนสําเร็จการศึกษา เพ่ือเป็นการฝึกการทํางานเป็นทีม การ
ฝึกความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการ ก่อนที่จะออกไปทํางานภายนอก อีกทั้งยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ
เรื่อง “แลกเปลี่ยนมุมมองศิลปะ” โดยการศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จในการทํางานทั้งใน
ระดับประเทศ และต่างประเทศ มาให้ประสบการณ์แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการทํางาน (เอกสารหมายเลข 1.5-5) 

 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ได้ดําเนินโครงการทั้งสิ้น
จํานวน 21 โครงการ  และทุกโครงการมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่า 3.51 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วันที่จัด
โครงการ 

จ านวน  
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2557 

ห้อง ศร. 3104 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

13 ส.ค. 57 120 4.43 

2 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
มัณฑนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

21 ส.ค. 57 150 4.22 

3 โครงการสานสัมพันธ์รวมทุกคณะวิชาฝั่ง
วังท่าพระ ประจําปี 2557 

บริเวณสนามบาสเกตบอล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

22, 29 ส.ค. 
และ 5 ก.ย. 

57 

150 4.33 

4 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-มัลติมิ
เดีย ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304 
(กรณีฝนตก) 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

26 ส.ค. 57 150 4.23 

5 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

30 ส.ค. 57 150 4.45 
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ล าดับ ชื่อโครงการ สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วันที่จัด
โครงการ 

จ านวน  
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 

6 โครงการพี่เก่าเล่าให้ฟัง ปีการศึกษา 
2557 

บริเวณลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

4 ก.ย. 2557 120 4.22 

7 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
โบราณคดี ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

2 ก.ย. 57 150 4.17 

8 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-วิทยาลัย
นานาชาติ สาขาวิชาการการจัดการ
โรงแรม ประจําปีการศึกษา 2557 
 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

8 ก.ย. 57 150 4.54 

9 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจําปี
การศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

17 ก.ย. 57 150 4.48 

10 โครงการไหว้ครู และครอบครูช่าง
ศิลปกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2557 

คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

25 ก.ย. 57 300 4.52 

11 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-ดุริยางค
ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

26 ก.ย. 57 150 4.23 

12 โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการ
แสดงออกเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ
สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2557 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วม
สมัย (MOCA) ถ.วิภาวดี  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

27 ก.ย. 57 120 4.57 

13 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

3 ต.ค. 57 
6 พ.ย. 57 
13 ก.พ. 58 

300 4.26 

14 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-อักษร
ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

25 ต.ค. 57 150 4.55 

15 โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

หรือ หอประชุม 304  

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

31 ต.ค. 57 150 4.52 

16 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 5 คณะ
วิชา วังท่าพระ ปีการศึกษา 2557 

หอประชุม 304 และ 305 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ท่าพระ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

วันศุกร์ท่ี 8 
พ.ค. 58 

100 4.60 

17 โครงการฉายหนังศิลปะ เพื่อรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัง

ท่าพระ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

วันศุกร์ท่ี 15 
พ.ค. 58 

30 4.44 

18 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกันต่อต้าน
ยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 

ลานอนุสาวรีย์
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วัง

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

วันท่ี 20-21 
พ.ค. 58 

100 4.53 
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ล าดับ ชื่อโครงการ สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วันที่จัด
โครงการ 

จ านวน  
(คน) 

ผลการ
ประเมิน 

ท่าพระ 
19 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของ

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะ
จิตรกรรมฯ ปีการศึกษา 2557 

หอศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, PSG Art 

Gallery คณะจิตรกรรมฯ, 
หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระ

พรหมพิจิตร, หอศิลปะ
และการออกแบบ 

มัณฑนศิลป์ 

คณะกรรมการ
นักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ 

วันท่ี 1-17 
มิ.ย. 58 

300 3.87 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
บุคลากร เสริมสร้างทักษะและสุขภาพ 
"แบดมินตันสัมพันธ์" 

สนามแบดมินตัน 
หอประชุม 304 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพฯ 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

ทุกวัน
พฤหัสบดี 

เวลา 16.00 
- 20.00 น. 
ประจําปี
การศึกษา 

2557 

50 4.26 

21 โครงการเยาวชนกับงานจิตอาสาเพื่อ
ประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม ประจําปี
การศึกษา 2557 

ณ วัดเขาลังพัฒนา ตําบล
คลองเกตุ อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะ

จิตรกรรมฯ 

วันท่ี 18–24 
ก.ค. 58 

60 4.63 

รวม 21 โครงการ  4,536 4.38 

 
ในส่วนของการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 นั้นคณะได้ดําเนินการประเมินครบใน

ทุกข้อและได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 โดยผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 การประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ  

ในส่วนของการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 นั้นคณะได้ดําเนินการประเมินครบใน
ทุกข้อและได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 โดยผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 การประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ  

1. การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
    อาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด  4.27  
    ด้านบริการวิชาการ อยู่ในระดับ มากที่สุด 4.33 
    แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา อยู่ในระดับ มากที่สุด 4.45 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก 3.97 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
   ด้านวิชาการ  อยู่ในระดับ มากที่สุด 4.12 
   ด้านวิชาชีพ   อยู่ในระดับ มาก  4.21 
4. ด้านห้องเรียนและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ มาก 3.97 

 (เอกสารหมายเลข 1.5-6) 
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โดยนําผลการประเมินนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
จิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 
(เอกสารหมายเลข 1.5-7) 
 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ 
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นําผลการประเมินในปี 2556 นํามาปรับปรุงการให้บริการ และกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความลอดคล้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และในปีการศึกษา 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ ได้เพ่ิมกิจกรรมด้านกีฬา และกิจกรรมรณรงค์เพ่ือต่อต้านยาเสพติดขึ้น 
 และในส่วนของผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 คณะได้ดําเนินการนําผลการประเมินเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 5/2558 
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558  เพ่ือนํามาปรับปรุงการให้บริการ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับตัว
บ่งชี้ที่ สกอ. กําหนด และสอดคล้องเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน 
  

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 คณะจิตรกรรมฯ ให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า เพ่ือประโยชน์ในการนําความรู้/ประสบการณ์สําหรับไปพัฒนาการทํางานหรือการสร้างสรรค์
ผลงานของศิษย์เก่า อีกท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบใหม่ๆ โดย
กําหนดให้โครงการบริการวิชาการท่ีคณะดําเนินงานมีการเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมในกิจกรรม และร่วมสร้างสรรค์
ผลงาน ในปีการศึกษา 2557 การจัดโครงการ 

1. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถานและสภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ โดยภาควิชาภาพพิมพ์ ได้เชิญ
ศิษย์เก่าของภาควิชาภาพพิมพ์ให้เข้าร่วมในโครงการเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติงานภาพพิมพ์ (เอกสารหมายเลข 1.5-8) 

2. โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ภาควิชาจิตรกรรม 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เอกสารหมายเลข 1.5-9) 

3. โครงการการแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นกิจกรรมที่คณะดําเนินการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในวันที่ 15 กันยายน ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีการจัดกิจกรรมและเชิญศิษย์เก่าให้เข้าร่วมในการ
จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.5-10) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.5-1 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ, คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่าย

กิจการนักศึกษา สัมภาษณ์ 
เอกสารหมายเลข 1.5-2 ทะเบียนข้อมูลนักศึกษาชั้นปีที่  และ www.reg.su.ac.th 
เอกสารหมายเลข 1.5-3 เอกสารโครงการกจิกรรมของคณะจิตรกรรมฯ 

เอกสารหมายเลข 1.5-4 เอกสารโครงการปจัฉิมนิเทศนักศกึษา 5 คณะวิชา มหาวิทยาลยัศิลปากร วังท่าพระ 
โครงการ เสวนาในหัวข้อเรื่อง “แลกเปลีย่นมุมมองศิลปะ”  

เอกสารหมายเลข 1.5-5 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

เอกสารหมายเลข 1.5-6 เอกสารสรุปผลการสํารวจความต้องการและการให้บริการด้านต่างๆ ของคณะ
จิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 2556 

เอกสารหมายเลข 1.5-7 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
จิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 
2558 

เอกสารหมายเลข 1.5-8 โครงการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถานและสภาพแวดล้อมเพ่ือการสร้างสรรค์
ศิลปะภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะ
จิตรกรรมฯ 

เอกสารหมายเลข 1.5-9 โครงการจิตรกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี 
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เอกสารหมายเลข 1.5-10 โครงการการแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.su.ac.th/
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

  

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดํา เนินกิจกรรมที่ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   
4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
  

5 ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา 
  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :     ...-...   เกณฑ์ประเมิน    :  ...-... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :       ...6...   เกณฑ์ประเมิน   :  ...5... คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :    ...6...        ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   ...6...       เกณฑ์ประเมิน :   ...5... คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

คณะจิตรกรรมฯ ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ 
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะจิตรกรรมฯ ทุกปี โดยมีการให้คณะกรรมการ
นักศึกษาเข้ามาประชุมและมีส่วนรวมในการกําหนดกิจกรรม เพ่ือให้การดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรม อีกทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาถึงการดําเนินการจัดกิจกรรมให้
ครบวงจร PDCA  และนําผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมามาประชุมถึงปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานของการจัดกิจกรรมในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.6-1) 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  

คณะจิตรกรรมฯ มีการจัดทําแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจากการ
พัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตรทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
จะมีทัง้ที่จัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่สถาบันกําหนด 
มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน  คือ (เอกสารหมายเลข 1.5-3) 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ 
- โครงการไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 
- โครงการเยาวชนกับงานจิตอาสาเพื่อประโยชน์ทางศิลปะสู่สังคม ประจําปีการศึกษา 2557 
- โครงการรินน้ําใจ สู่น้องห่างไกลจากใจศิลปากร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557 

  (2) ด้านความรู้ คือ 
 - โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ผู้นําวังท่าพระ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
  

(3) ด้านทักษะทางปัญญา คือ 
- โครงการเสริมสร้างทักษะเพ่ือการแสดงออกเชิงปฏิบัติการทางศิลปะสําหรับนักศึกษาใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2557 
- โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 - โครงการกีฬาน้องใหม่ (Freshy Games) ประจําปี 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรรม-มัณฑนศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์รวมทุกคณะวิชาฝั่งวังท่าพระ ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-มัลติมีเดีย ประจําปีการศึกษา 2557 



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                      หน้า 86 

  

 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-โบราณคดี ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการการจัดการโรงแรม ประจําปี

การศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-ดุริยางค์ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-อักษรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการสานสัมพันธ์จิตรกรรม-สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557 
 - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 
 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการฉายหนังศิลปะ เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557 
 

และอีก 1 ด้าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของคณะจิตรกรรมฯ คือ ด้านทักษะทางศิลปะและการ
สร้างสรรค์ (การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คือ คณะวิชาแห่งการสร้างสรรค์) 

 
- โครงการนิทรรศการ “ไท นัย asean” โดยคณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) (เอกสารหมายเลข 1.6-2) 
 

 
 
 

- โครงการนิทรรศการนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ ประจําปี
การศึกษา 2557 “Metro Nine Art ขิงๆ” ณ บริเวณลานจําหน่ายสินค้า Metro Nine สถานี
รถไฟฟ้ามหานคร MRT สถานีพระรามเก้า 
 

    
(เอกสารหมายเลข 1.6-3) 
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 - โครงการนิทรรศการนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ ประจําปี
การศึกษา 2557 “So Far So Good 2” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

   
 

- โครงการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “สุขแห่งแผ่นดิน คือความสุขขององค์ราชา” 
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 

 
(เอกสารหมายเลข 1.6-4) 

 

- โครงการ “กําแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558) ณ บริเวณสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม
ถนนราชดําเนินกลาง  
 

 

 
(เอกสารหมายเลข 1.6-5) 
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างความเข้าใจในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษาโดยแจกเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2557  (เอกสารหมายเลข 1.6-6)  โดยคณะจิตรกรรมฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษา
ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ผู้นําวังท่าพระ
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557  (เอกสารหมายเลข 1.6-7)  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับกระบวนการหลักวงจรคุณภาพ (PDCA)  
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วม และตระหนักถึงบทบาท ความสําคัญในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะวิชา เช่น การประเมิน
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การให้ข้อมูลกับคณะด้านการจัดกิจกรรมและความสําเร็จของการจัดกิจกรรม 
และเพ่ือให้นักศึกษานําระบบประกันคุณภาพ มาใช้ในการดําเนินการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง (ตามขั้นตอน หลัก
วงจรคุณภาพ PDCA ) ตั้งแต่การวางแผนงาน การจัดทําโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเรียนรู้การทํางานเป็นทีม หมุนเวียนกันเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี เรียนรู้การประเมินผล
การทํากิจกรรม และนําผลไปใช้ปรับปรุงการทํางาน ซึ่งสามารถดูได้จากเอกสารโครงการต่างๆ ที่คณะได้จัดขึ้น 

 

4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป 

คณะจิตรกรรมฯ มีการกํากับ ดูแลให้ทุกกิจกรรม/โครงการ มีการดําเนินการโดยใช้หลักวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม/โครงการ โดยเน้นการประเมินผลความสําเร็จ 
(Check) ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยจะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรม/โครงการ ในครั้งต่อไปด้วย 

 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา โดยให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํา
รายงานผลการจัดกิจกรรมว่าในแต่ละกิจกรรมผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  โดยมีการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในทุกกิจกรรม และรายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดําเนินการในปี
การศึกษา 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 
2557 ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 (เอกสารหมายเลข 1.6-8) และนําผลการปรับกิจกรรม
และการดําเนินการในรอบปีการศึกษาต่อไป 
 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดําเนินโครงการต่างๆ โดย
ได้นําผลจากปีการศึกษา 2556 มาปรับ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
2/2557  วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 (เอกสารหมายเลข 1.6-9) และเพ่ิมกิจกรรมให้มีความครอบคลุม 
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบถ้วนทั้ง 5 
ด้าน และในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีการนําผลการดําเนินกิจกรรม
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ในปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  ( ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 
4 สิงหาคม 2558 (เอกสารหมายเลข 1.6-8) 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1.6-1  เอกสารการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
คณะกรรมการนักศึกษา  

เอกสารหมายเลข 1.6-2 โครงการนิทรรศการ “ไท นัย asean” 

เอกสารหมายเลข 1.6-3 โครงการนิทรรศการนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประติมากรรม คณะ
จิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 2557 “Metro Nine Art ขิงๆ” 

เอกสารหมายเลข 1.6-4 โครงการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด “สุขแห่งแผ่นดิน คือ
ความสุขขององค์ราชา” 

เอกสารหมายเลข 1.6-5 โครงการ “กําแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558) 

เอกสารหมายเลข 1.6-6 คู่มือการจัดกิจกรรมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557 

เอกสารหมายเลข 1.6-7 เช่น โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน ผู้นําวังท่าพระครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 

เอกสารหมายเลข 1.6-8 - รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ
จิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 
2558 

เอกสารหมายเลข 1.6-9 - รายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
2/2557  วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 
- รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมของคณะจิตรกรรมฯ ประจําปีการศึกษา 
2556 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 (ข้อ) 6 (ข้อ) 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 100,000.- 101,587.30 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 100 170.91 5.00 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 2 
5.00 

ดีมาก 

 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 
จุดเด่น 

1. อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นจํานวนมาก 
2. คณะจิตรกรรมฯ ได้รบัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะต้องดําเนินการผลักดันให้อาจารย์ทํางานวิจัย และผลงานวชิาการให้มากขึ้น 
2. สนับสุนนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยสร้างสรรค์ของ วช.  สกว. ให้มีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ

ผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

  

3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   ......-.....   เกณฑ์ประเมิน    :  ......-..... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    ......6.....   เกณฑ์ประเมิน   :  ......5..... คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      ......5.....    ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   ......5.....    เกณฑ์ประเมิน :   ......4..... คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสร้างสรรค์และงานวิจัยของคณะ นั้น คณะได้จัดทํา website และ Digital 
Book เพื่อเผยแพร่ผลงาน http://www.finearts.su.ac.th/aseanway เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
ของคณะจิตรกรรมฯ  

 
 
และมีการบริหารงานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยคณะได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัย และงาน
วิชาการต่างๆ  รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแหล่งทุนเพ่ือทําวิจัยและสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก 
และภายในมหาวิทยาลัยให้แก่คณาจารย์ทราบ ผ่านช่องทาง Face book กลุ่มอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ใน
ส่วนของการสนับสนุนให้คณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานนั้น คณะจิตรกรรมฯ จะดําเนินการ
จัดโครงการนิทรรศการแสดงงานของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ขึ้นเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้อาจารย์ได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ ในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี 
  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

http://www.finearts.su.ac.th/aseanway
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กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

 คณะจติรกรรมฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ  โดยจัดสรรและ
จัดหาทรัพยากรสําหรับการสนับสนุนพันธกิจ การวิจัยหรือสร้างสรรค์ท้ังในด้านงบประมาณ ห้องปฏิบตัิการ แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการ และระบบสารสนเทศเพือ่การวิจัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ทีส่่งเสริมการวจิัยและสร้างสรรค์คือ 

 1. คณะจิตรกรรมฯ มีห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์และงานวิจัยด้านศิลปะในทุกเทคนิค ดังนี้ 
 วังท่าพระ 
  - ห้องปฏิบัติงานภาควิชาจิตรกรรม    อาคารจิตรกรรม 2 ช้ัน 4 และ5 
  - ห้องปฏิบัติงานภาควิชาประติมากรรม   อาคารจิตรกรรม 3 
  - ห้องปฏิบัติงานภาควิชาภาพพิมพ์  อาคารจิตรกรรม 4 ช้ัน 1 และ 3 
  - ห้องปฏิบัติงานภาควิชาศิลปไทย  อาคารจิตรกรรม 1 ช้ันลอย และช้ัน 2 
 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
  - ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์   อาคารศิลป์ พีระศรี 2  ช้ัน 1 
  - ห้องปฏิบัติงานศิลปะไทย   อาคารศิลป์ พีระศรี 2  ช้ัน 2 
  - ห้องปฏิบัติงานจิตรกรรม   อาคารศิลป์ พีระศรี 2  ช้ัน 3 
  - โถงปฏิบัติงานประติมากรรมห้องพัก  โรงหล่อ 

 2. คณะจิตรกรรมฯ ห้องข้อมูลของคณะเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัย 
 ห้องข้อมูล วังท่าพระ 
 

    
  
 ห้องข้อมูล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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 3. สิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตผลงานสร้างสรรค์และวิจัย คือ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะ
จิตรกรรมฯ วังท่าพระ และ หอศิลป์บรมราชกุมารี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่จัด
แสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัยทางศิลปะ และมีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูล  
 

    
 

 
    
 
 
 
 
 
กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการแสดงงานอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นเป็นประจําทุกปี และมีการเชิญวิทยากรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศมาให้
ความรู้ตามโอกาส 
 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะจิตรกรรมฯ ได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สนับสนุนให้บุคลากรของคณะผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ตําราทางวิชาการให้มากข้ึน โดยมีคณะกรรมการ
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้พิจารณา โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะจิตรกรรมได้จัดสรรทุนวิจัยและ
สร้างสรรค ์เพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานงานวิจัยและสร้างสรรค์ จํานวน 20 ทุน จํานวนเงิน 560,000.- 
บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดในหน้า 30  (เอกสารหมายเลข 2.1.3-1) 

อีกทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์เสนอขอทุนวิจัยสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย และในส่วนของงบประมาณในการสร้างสรรค์นั้นคณะจิตรกรรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดินในการดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิตผลงานสร้างสรรค์
เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดินในการดําเนินโครงการเพ่ือผลิตผลงานสร้างสรรค์ จํานวน 4 โครงการ คือ  

 1. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็นไทยไร้พรมแดน” 
งบประมาณ 1,600,000.- บาท 

 2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร 
งบประมาณ 1,800,000.- บาท 
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4. โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน 
งบประมาณ 1,000,000.- บาท 

5. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 32  งบประมาณ 900,000.- บาท 

(เอกสารหมายเลข 2..1.3-2) 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 คณะจิตรกรรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ จํานวน 4 
โครงการ ดังรายละเอียด ในข้อ 3 โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดพิมพ์สูจิบัตรแจกเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และได้รับงบประมาณในการดําเนิน โครงการวารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมฯ 
งบประมาณ 200,000.- บาท  เพ่ือเป็นช่องทางเผยแพร่บทความทางวิชาการด้านศิลปะของคณะจิตรกรรมฯ 
และการจัดตั้งกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของอาจารย์
คณะจิตรกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 2.13-3) 
 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 คณะจิตรกรรมฯ มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัล โดยได้
จัดตั้งทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ประเภทเงินรางวัล  สําหรับ บุคลากร ที่ได้รับรางวัล หรือเชิดชูเกีย รติใน
ระดับชาติ และนานาชาติ และที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเสนอ
ชื่อบุคลากรที่ทําชื่อสียงให้แก่คณะจิตรกรรมฯ เพ่ือรับโล่รางวัล ในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 
12 ตุลาคม ของทุกปี  โดยในปีการศึกษา 2557 ผู้ที่ได้รับทุน ประเภท รางวัล มี 8 คนคือ  
 ประเภท ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 1 รางวัล คือ 

1. อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ในการประกวดภาพพิมพ์และวาดเส้น
นานาชาติ ครั้งที่ 4  ได้รับรางวัล จํานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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ได้รับเชิญไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการระดับนานาชาติ ได้รับรางวัล จํานวน 15,000. - บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
จํานวน 7 คน คือ 

1. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง  

2. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ 

3. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 

4. อาจารย์ลลินธร เพ็ญเจริญ 

5. อาจารย์อํานาจ คงวารี 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ ศุภพันธ์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราปราการ จันทรวิชิต 

8. อาจารย์กิ่งกาญ สุนทรชื่น 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

ระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของผลงานสร้างสรรค์คือ ลิขสิทธิ์ ซึ่ง ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่
เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ 
และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้อง
เป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์
โดยไม่ต้องจดทะเบียน 

กฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ 
    1. งานวรรณกรรม  ( หนังสือ  จลุสาร  สิ่งพิมพ์  คําปราศรัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ) 
    2. งานนาฎกรรม  ( ท่ารํา  ท่าเต้น ฯลฯ )  
    3. งานศิลปกรรม  ( จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  ศิลปประยุกต์ ฯลฯ ) 
    4. งานดนตรีกรรม ( ทํานอง  ทํานองและเนื้อร้อง ฯลฯ ) 
    5. งานสิ่งบันทึกเสียง ( เทป  ซีดี )  
    6. งานโสตทัศนวัสดุ  ( วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง ) 
    7. งานภาพยนตร์  
    8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
    9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

 
อ้างอิง ข้อมูล จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th  
(เอกสารหมายเลข 2..1.3-4) 
 
 
 
 
 
 

https://www.ipthailand.go.th/
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 2.1-1 http://www.finearts.su.ac.th/aseanway 

เอกสารหมายเลข 2..1.3-1 - เอกสารกองทุนวิจัยสรา้งสรรค์คณะจติรกรรมฯ 
- ประกาศกองทุนวิจัยสร้างสรรค์คณะจติรกรรมฯ 
- ผลการพิจารณาทุนวิจัยสร้างสรรค์คณะจิตรกรรม 

เอกสารหมายเลข 2..1.3-2 - โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็นไทยไร้พรมแดน” 
- โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร 
- โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน 
- โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งท่ี 32   
 

เอกสารหมายเลข 2..1.3-3 - โครงการวารสาร ศลิป์ พีระศรี 
- วารสาร ศลิป์ พีระศรี  

เอกสารหมายเลข 2..1.3-4 https://www.ipthailand.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finearts.su.ac.th/aseanway
https://www.ipthailand.go.th/
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะคณะท่ีกลุ่ม  ค1  
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรการค านวณ  :  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

  

หมายเหตุ  
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

นั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตารางที ่2.2-1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
 

 
รายการ 

จ านวนเงินสนับสนนุการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ปีงบประมาณ56 ปีงบประมาณ

57 
ปีงบประมาณ58 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน (บาท) 
1. งบรายได้ของคณะวิชา 
2. งบประมาณแผ่นดิน 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. งบงานประชาสัมพันธ์  

 
..........-.......... 
4,900,000.- 

100,000.- 
..........-........... 

 
............-......... 
5,500,000.- 
..........-........... 
..........-........... 

 
560,000.- 

5,300,000.- 
..........-........... 

150,000.- 

รวมเงินสนับสนุนภายใน 5,000,000.- 5,500,000.- 6,010,000.- 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน (บาท) 
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช.  สกว.   สกอ.  วช. 
2.แหล่งทุนต่างประเทศ 
3.หน่วยงานรัฐ  กระทรวง  จังหวัด  อบต อบจ  
4.หน่วยงานภาคเอกชน  
5.แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 
2,700,000.- 

..........-........... 
800,000.- 
300,000.- 

..........-........... 
 

 
.........-.......... 
.........-.......... 

 ..........-.......... 
300,000.- 

...........-.......... 
 

 
550,000.- 
100,000.- 

..........-.......... 
300,000.- 

..........-........... 
 

รวมเงินสนับสนุนภายนอก 3,800,000.- 300,000.- 950,000.- 

รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 8,800,000.- 5,800,000.- 6,960,000.- 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไมน่ับลาศึกษาต่อ) 63.5 61 63 

จํานวนอาจารย์ประจํา(ลาศึกษาตอ่) - 2 2 

จํานวนอาจารย์ประจํา(ลาเพิ่มพูนความรู้) - - 1 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด(ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 63.5 63 66 

เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 138,582.67 92,063.49 110,476.49 
 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :     -     เกณฑ์ประเมิน    :  …..-.…   คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :     110,476.49 : 1  เกณฑ์ประเมิน   :   ....5....  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :   100,000.-      ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  100,000.-        เกณฑ์ประเมิน :  ....5.... คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ มีงบประมาณสนับสนุนการสร้างสรรค์และวิจัยของคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 
จํานวน 6,960,000.- บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจําแนกได้ดังนี้ 

งบประมาณเงินรายได้ 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ในการให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 

2558 จํานวน 20 ทุน รวมเป็นเงินท้ังสิ้นจํานวน 560,000.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

งบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน 5,300,000.- บาท  จาก 4 โครงการ คือ 
 1. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็นไทยไร้พรมแดน”  งบประมาณ 1,600,000.- บาท 
 2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 1,800,000.- บาท 
 3. โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน      งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
 4. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 32   งบประมาณ   900,000.- บาท 

งบประมาณจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ จ านวน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 โครงการ CUBIC MUSEUM  International Exchange Exhibition between Aichi University of the Arts and 
Silpakorn University โดยได้รับการสนับสนุนจาก 2 แหล่งทุน  

 - งบประมาณจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 150,000.- บาท  

 - งบประมาณ ของ Aichi University  ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 100,000.- บาท  

งบประมาณ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ านวน 550,000.- บาท 

 ในการสนับสนุนทุนวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง “ศิลปะสื่อการแสดงสดทวารวดี : กรณีศึกษาเจดีย์จุลประโทน จ.นครปฐม โดย 
อาจารย์ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ จํานวน 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

งบประมาณจากภาคเอกชน จ านวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 300,000.- บาท ในการสนับสนุน โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะ

จิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 32 

 รวมงบประมาณสนบัสนนุในการทํางานสร้างสรรค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 6,950,000.- บาท (หกล้านเก้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในปกีารศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ มีอาจารย์ทั้งหมดจํานวน 66 คน ลาศึกษาต่อ 2 
คน และลาเพ่ิมพูนความรู ้จํานวน 1 คน ดังนั้นอาจารย์ที่ปฏิบตัิงานจริง จํานวน 63 คน คดิเฉลี่ยงบประมาณ
สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานต่ออาจารย์ 1 คน เปน็เงิน 110,476.49  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่ร้อยเจ็ด
สิบหกบาทส่ีสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นคะแนน 5.00 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 2.2-1 เอกสารโครงการที่แสดงงบประมาณ 
 1. โครงการสร้างสรรค์ศลิปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็นไทยไร้พรมแดน”   
 2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร  
 3. โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน  
 4. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 32    
 5. โครงการ CUBIC MUSEUM   
 6. เอกสารอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1   
  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรค านวณ 
1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2  

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัย 

x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้   = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.  2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

  
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง

น้ําหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1.00 - - ตารางที่ 2.3-5 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - ตารางที่ 2.3-5 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้นํามาขอรับการประเมินตาํแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 1 1.00 ตารางที่ 2.3-5 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 8 1.6 ตารางที่ 2.3-6 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 0.40 206 82.4 ตารางที่ 2.3-6 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 2.3-6 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 42 33.60 ตารางที่ 2.3-6 

งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - ตารางที่ 2.3-6 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดนับรวมที่ลาศึกษาต่อ 66 

จํานวนผลงานวิชาการทั้งหมด 1 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา 1 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 256 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํา 117.6 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจํา 

118.6 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจาํ 

179.69 

คิดเป็นคะแนน 5.00 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   -   เกณฑ์ประเมิน    :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    179.69   เกณฑ์ประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :      100       ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   100      เกณฑ์ประเมิน :   5.00    คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ มีจํานวนอาจารย์ประจํานับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ เท่ากับ 66 คน โดยมี
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ในปี 2557 จํานวน 256 ช้ิน ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ 
เท่ากับ 117.6 (เอกสารหมายเลข 2.2-1) และมีผลงานวิชาการประเภท หนังสือจํานวน   1 เล่ม คือ หนังสือคติไตรภูมิใน
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดย ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์  (เอกสารหมายเลข 2.2-2) ซึ่งเป็นหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ยังไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ  ดังนั้นผลรวมน้ําหนักถ่วงของงาน
สร้างสรรค์และผลงานวิชาการ เท่ากับ 118.6 คิดเป็นร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจํา  179.69  (ตารางที่ 2.2-1) 

. 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 2.2-1 - สูจิบัตร ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะจติรกรรมฯ ครั้งท่ี 31 

- สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S” 
- สูจิบัตร CUBIC MUSEUM 
- สูจิบัตร Art on the coffee table II 
- สูจิบัตร Flowers by 15 Artist 
- สูจิบัตร นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศลิปไทย คณะจติกรรมฯ 

- สูจิบัตร นิทรรศการ แสงสุวรรณภมูิ สู่วัฒนธรมอาเซ๊ยน   

- สูจิบัตร การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 
- สูจิบัตร โครงการ “ดาราเดลี่ ก้าวสู่ปีที่ 10 นํ้าใจไม่มีวันหมด” ครั้งท่ี 3 # The Double 
Great For Charity เพื่อสังคม 
- สูจิบัตร “พิมพ์จากป่าสงวน” 

- สูจิบัตร นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 

- สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา 2558 

- สูจิบัตร Visual Art for ASEAN สร้างสรรค์งาน293ทัศนศิลป์สู่อาเซียน 

เอกสารหมายเลข 2.2-2 - หนังสือคติไตรภูมิในจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดย ผศ.วิรัญญา ดวงรัตน์   
- ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 2.2-1 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2557  
 

 

ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
1 องค์ประกอบของชีวิต สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 100 x  120 cm. ผศ.ไพโรจน์  วังบอน ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ

จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

2 1. เสี่ยงโชค 
2. ความคิดเห็น 
3. วิพากษ์วิจารณ์ 
4. สนทนา 

 สีน้ํามันบนผ้าใบ,  80 x 120 cm. 
 

ผศ.ไพโรจน์  วังบอน นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S” 29 
ต.ค.57 – 28 ก.พ. 58  ณ เฮินศิลป์ใจย๋อง  
เชียงใหม่ และแสดงที่  14 พ.ค. – 21 ก.ค.58  ณ 
หอศิลป์ริมน่าน  จ.น่าน 

29 ต.ค. 57-28 ก.พ.58 
และ 

14 พ.ค.-21 ก.ค.58 

 1    

3 Space ปลาสเตอร์, 17 x 13 x 8 cm. ผศ.ไพโรจน์  วังบอน CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

4 เสียงแห่งสติ   ผลงานวาดเส้น เก้าอี้ ลวดทองแดง และระฆัง /
ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 

อ.ทรงไชย  บัวชุม ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

5 ผ้าปูโต๊ะ Didital print, 49 x 49 cm. อ.อํามฤมธิ์  ชูสุวรรณ Art on the coffee table II  ณ ARDEL Gallery 
of Modern Art  

  1    

6 พุทธศิลป์ ศิลป์ พีระศรี  สีน้ํามันบนผ้าลินิน, 120 x 140 cm. ผศ.นาวิน   เบียดกลาง ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

7 Double Eyes วาดเส้นบนกระดาษ 
17 x 13 x 8 cm.. 

ผศ.นาวิน   เบียดกลาง CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

8 สภาวะใหม่ สื่อประสมบนผ้าใบ, 80 x 60 cm. ศ.วิโชค   มุกดามณี ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
9 ผีเสื้อ สื่อผสม, 17 x 13 x 8 cm. ศ.วิโชค   มุกดามณี CUBIC MUSEUM  International Exchange 

Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

10 ก้มกราบ ปลาสเตอร์, 30 x  50 x 160 cm.. ผศ.อดิเรก   โลหะกุล ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

11 Preserve  for  ไม้ ไม้ไผ่ ลวดทองแดง กรวด แผ่น PVC, 33 x 33 
x 28 cm. 

อ.พิเชฐ    เขียวประเสริฐ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

12 เรือรักของแม่ ไฟเบอร์กลาส, 7 x 82 x 22 ซม. อ.ลูกปลิว  จันทร์พุดซา ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

13 ระหว่างแม่และงานของฉัน ลูกแก้วและกระดาษ, 17 x 13 x 8  cm. อ.ลูกปลิว  จันทร์พุดซา CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

14 บทสนทนาระหว่างความทะเยอทะยาน 
กับความคาดหวังของสังคม  

ภาพพิมพ์หิน, 74 x 50  cm. อ.อํานาจ   คงวารี ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

15 The Beauty of Withered ทองคํา เปลว ภาพพิมพ์หินและฟักบัว, 17 x 13 
x8 cm. 

อ.อํานาจ   คงวารี CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

16 ความงามที่ปราศจากความน่าอิจฉา ภาพพิมพ์โลหะ, 160 x 60  cm.. ผศ.ปาริชาติ  ศุภพันธ์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

17 สะพรั่ง สื่อผสม, 17 x 13 x 18 cm. ผศ.ปาริชาติ  ศุภพันธ์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
18 เหนียมอาย  Mixed technique, 14 x 40 x 31  cm ผศ.ปาริชาติ  ศุภพันธ์ Art on the coffee table II   

ARDEL Gallery of Modern Art  
  1    

19 สาวโลกสวย  Acrylic on canvas ผศ.ปาริชาติ  ศุภพันธ์ Flowers by 15 Artits  
ARDEL Gallery of Modern Art 

  1    

20 เข็มหมุดและหมอนปักเข็ม ภาพพิมพ์ดิจิตอล และพิมพ์แกะไม้สีน้ํา, 27.5 x 
38  cm. 

อ.วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

21 เข็มหมุดและความเจ็บปวด ภาพถ่าย ผ้าแก้วและเข็มหมุด, 17 x 13 x 8 cm.. อ.วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 – 30 ธ.ค.57    1  

22 สัญญะแห่งรูปแบบชีวิตที่ต่ืนรู้ สื่อผสม และการจัดวางปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ รศ.พัดยศ  พุทธเจริญ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

23 อิสระ ต่ืนอยู่ เบิกบาน สงบเย็น หล่อปลาสเตอร์และปิดทองคําเปลว, 17 x 13 x 
8 cm.. 

รศ.พัดยศ  พุทธเจริญ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

24 พื้นที่แห่งการต่ืนรู้อยู่เสมอ Mixed media, 12 x 50 x 50 cm.. รศ.พัดยศ  พุทธเจริญ Art on the coffee table II   
ARDEL Gallery of Modern Art  

  1    

25 วัตถุ – ใจ – ธรรม  สีฝุ่น, 60 x 50  cm. อ.อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์ 
 

ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

26 หลับ  สีฝุ่นบนผ้าไหม, 17 x 13 x 8 cm. อ.อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ 
 

CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

27 วัตถุ – ใจ ธรรม ๑  
 
 

สีฝุ่น, 60 x 50 cm 
 

อ.อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ 
 

นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
28 วัตถุ – ใจ – ธรรม ๒ สีฝุ่น, 60 x 50 cm. อ.อนุวัฒน์  ลัดดาวัลย์ 

 
นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

29 ชมพูทวีป 2  สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 35 x 45 cm. ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

30 สู่สุคติ  จิตรกรรมบนไม้และปะติดวัสดุ ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

31 มงคลทวีป  
 
 

สีอะคริลิค, 100 x 200 cm. 
 

ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

32 ชมพูทวีป 2 สีอะคริลิค ,35 x 45 cm ผศ.วิรัญญา  ดวงรัตน์ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

33 Mind  Garden สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 80 x 80 cm. อ.จินตนา   เปี่ยมศิริ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

34 สวนสีเทา 1 
 
 

สีอะคริลิค, 130  x 100 cm 
 

อ.จินตนา   เปี่ยมศิริ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

35 สวนสีเทา 2 สีอะคริลิค, 130 x 100 cm. อ.จินตนา   เปี่ยมศิริ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย 
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

36 Remembrance  สื่อผสม, 17 x 13 x 8 cm. 
 

อ.จินตนา   เปี่ยมศิริ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

37 บ้าน : ธง สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 60 x 60 cm. รศ.ปริญญา  ตันติสุข ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ 15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                      หน้า 109 

  

ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

38 Home The Family Package, ตัดไม้ด้วยเลเซอร์,17 x 
13 x 8 cm. 

รศ.ปริญญา  ตันติสุข CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1   

39 บ้าน : แก้วเจ้าจอม  Acrylic on canvas, 70 x 90 cm รศ.ปริญญา  ตันติสุข Flowers by 15 Artits  
ARDEL Gallery of Modern Art 

  1    

40 บ้าน :ความหวัง  
 
 

สีอะคริลิค, 60 x 60 cm. 
 

รศ.ปริญญา  ตันติสุข นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

41 บ้าน: ยาม สีอะคริลิค , 45 x 40 cm รศ.ปริญญา  ตันติสุข นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

42 บ้าน : ดินแดนเกษตร, 2558  สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 120 ซม. รศ.ปริญญา  ตันติสุข แสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซ๊ยน   
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 ม.ิย.58   1   

43 ช้างไทย 3 (สวัสดี) บรอนซ์, 66 x 30 x 35 cm.. ผศ.อภิชัย   ภิรมย์รักษ์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

44 Mule สานผักตบชวา, 17 x 13 x 8 cm. ผศ.อภิชัย   ภิรมย์รักษ์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

45 ศิริเมขล์ 
 

โลหะสําริด, 67 x 99 x 127 cm. ผศ.อภิชัย   ภิรมย์รักษ์ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ  
ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

46 ช้างพัง (ธงสยาม) สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 41 x 51 cm. รศ.สุธี   คุณาวิชยานนท์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

47 Siamese Crisis, ตัดกระดาษ, 17 x.13 x8 cm. รศ.สุธี   คุณาวิชยานนท์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 15 – 30 ธ.ค.57    1  
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 
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ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
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อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

48 เบื้องหลัง Pins and rubber sponge, 48 x 48  cm. รศ.สุธี   คุณาวิชยานนท์ Art on the coffee table II   
ARDEL Gallery of Modern Art  

  1    

49 แลกเปลี่ยน สีอะคริลิคบนกระดาษ, 30 x 30  cm.. อ.ปวีณา เอื้อน้อมจิตต์กุล ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

50 ซ้ายและขวา สื่อผสม, 17 x.13 x8 cm. อ.ปวีณา เอื้อน้อมจิตต์กุล CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

51 C : 34: Longitudinal dissection of 
vague flower” 

เส้นลวดเงิน และกราไฟท์บนกระดาษ, 56.5 x 
45.5  cm. 

อ.ลลินธร   เพ็ญเจริญ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

52 เฟซบุ๊ค  ๒๔๘๓ Photography, 76 x 102 cm. อ.สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

53 Yokohama Sweet Home  ภาพถ่าย, 17x 13 x8 cm. อ.สืบสกุล  ศรัณพฤฒิ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

54 July Rain  วาดเส้นและจัดวาง, ผันแปรตามการติดต้ัง อ.คงศักด์ิ  กุลกลางดอน ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

55 ธงไทย  ดอกไม้พลาสติก, 17 x 13 x 8 cm. อ.คงศักด์ิ  กุลกลางดอน CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

56 เสียงจากพังงา เสียงติดต้ังในหมวกกันน็อค, 20 x 30 x 30 cm., อ.ดร.เตยงาม  คุปตะบุตร ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ 15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
7 นาที จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ

จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
57 DYMO + 3 + 8 + 6 วัสดุสําเร็จรูป, 27 x 2 x 150 cm. ผศ.วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ

จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

58 Theater เซรามิกบนกล่อง 
 

ผศ.วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

59 ผลงานตีพิมพ์ (หนังสือ ตํารา)  รศ.ดร.กฤษณา   หงษ์อุเทน ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

60 บันทึกแสงสุวรรณภูมิ ศิลปะส่องทาง
อาเซียน  

ภาพถ่าย วาดเส้น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ปิดปะ 
จิตรกรรม, 68 x 68 ต่อชิ้น (ขนาดรวม 204 x 
272 cm. 

ศ.ปรีชา   เถาทอง ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

61 “แสงสุวรรณภูมิ” (พระอุโบสถวัดเชียง
ทอง)  

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม, 70 x 90 cm. ศ.ปรีชา   เถาทอง นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S” 29 
ต.ค .57  – 28  ก .พ .  58   ณ เฮินศิ ลป์ ใจย๋อง  
เชียงใหม่ และแสดงที่  14 พ.ค. – 21 ก.ค.58  ณ 
หอศิลป์ริมน่าน  จ.น่าน 

29 ต.ค.57 – 28 ก.พ. 
58 ที่เชียงใหม่ 

และวันที่14 พ.ค. – 21 
ก.ค.58 ที่น่าน 

 1    

62 แสงสุวรรณภูมิ (อินโดจีน) ถ่ายเอกสารบนแผ่นอะซิเตท, กระดาษและสี
อะคริลิค, 17 x 13 x 8 cm. 

ศ.ปรีชา  เถาทอง CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

63 แสงสุวรรณภูมิ วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม 
 

สีอะคริลิค, 170 x 140 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

64 แสงสุวรรณภูมิ วัดพระแก้ว วัดราช
บพิตร วัดระฆัง 

สีอะคริลิค บนกระดาษปะติด 37.5 x 52 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

65 แสงสุวรรณภูมิ  Acrylic on canvas, 90 x 70 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง Print in ANGKOR WAT 2014 ณ  หอศิลป์กรุง 9 – 30 ก.ย.57  1    
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ไทบ ธ.กรุงไทย  สาขาเยาวราช 

66 ศิลปะส่องทาง – สุวรรณภูมิ 2558 
 

ศิลปะจัดวาง : ประติมากรรมขนาดเท่าจริง ขาต้ัง
วาดรูป เก้าอี้ รูปถ่ายและ สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
ขนาด, 90 x 120 cm. 0eo;o 10 ชิ้น ขนาด
ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

67 อาหารเช้าชาวสุวรรณภูมิ 2558 
 

ศิลปะจัดวาง : ประติมากรรมขนาดเท่าจริง โต๊ะ 
เก้าอี้ จาน ชาม แก้วน้ํา ช้อนส้อม และผ้าปูโต๊ะ 
ขนาดปรับเปลี่ยนได้ 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

68 ศิลปะส่องทาง – ภูมิจักรวาลสุวรรณภูมิ 
2558 
 

สีอะคริลิค, 200 x 300 cm. 
 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นทิรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

69 แสงสุวรรณภูมิ  (วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม) 2558 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 300 x 200 cm. 
 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

70 แสงสุวรรณภูมิ (วัดระฆังโฆษิตาราม 
9.00 น.) 
 

สีอะครลิคบนผ้าใบ, 120 x 90 cm. 
 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

71 แสงสุวรรณภูมิ (วัดอินแปง นครเวียง
จันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา
ขนลาว) 2555 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

72 แสงสุวรรณภูมิ (วัดราชบพิต) 2556 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm. 
 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

73 แสงสุวรรณ (วัดพระเชตุพน) 2555 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 170 x 140 cm. 
 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

74 แสงสุวรรณภูมิ (พระวิหารวัดเชียงทอง 
หลวงพระบาง 15.00 น) 2544 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 90 x 120 cm 
 

ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

75 แสงสุวรรณภูมิ (พระวิหารวัดเชียงทอง 
หลวงพระบาง) 2554 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ 140 x 170  cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   
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76 แสงสุวรรณภูมิ (พระอุโบสถวัดเชียง

ทอง 9.00 น.หลวงพระบาง 2554 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 90 x 120 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

77 แสงสุวรรณภูมิ (พระอุโบสถวัดเชียง
ทอง หลวงพระบาง) 2554 
แสงสุวรรณภูมิ วังเชียงทอง 2555 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 140 x 170  cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

78 แสงสุวรณภูมิ วัดเชียงทอง 2557 สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x140  cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

79 แสงสุวรรรภูมิ (บัณฑายศรี กัมพูชา)  
2558 
แสงสุวรรณภูมิ (บาหลี) 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

80 แสงสุวรรณภูมิ (สิงคโปร์) 2558 สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

81 แสงสุวรรณภูมิ (ฟิลิปปินส์) 2558 สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

82 แสงสุวรรณภูมิ (บูรไน) สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

83 แสงสุวรรณภูมิ (มาเลเซ๊ย) สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

84 แสงสุวรรณภูมิ (พิพิธภัณศิลปะร่วมสมัย 
สิ่งคโปร์) 2558 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 140 x 170 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

85 แสงสุวรรณภูมิ (สุเหล่ามาเลเซ๊ย) 2558 สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 140 x 170 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

86 แสงสุวรรณภูมิ (เมืองเว้) สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

87 แสงสุวรรณภูมิ (มัณฑะเลย์) 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 140 x 170 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

88 แสงสุวรรณภูมิ (แสงยามเช้าวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม) 2556 
 

สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 170 x 140 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   
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89 แสงสุวรรณภูมิ วัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม 10.00  น. 
สีอะคริลิคบนผ้าใบ, 150 x 100 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 
27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

90 แสงสุวรรณภูมิ (วัดราชบพิธ 1) 2557 สีอะคริลิคบนกระดาษ, 52 x 38 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

91 แสงสุวรรณภูมิ (วัดราบพิธ 2) 2557 สีอะคริลิคบนกระดาษ, 52 x 38 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

92 แสงสุวรรณภูมิ (วัดพระแก้ว3) 2557  สีอะคริลิคบนกระดาษ, 52 x 38 cm. ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

93 แสงสุวรรณภูมิ (วัดพระแก้ว4) 2557 สีอะคริลิคบนกระดาษ, 52 x 38 cm ศ.ปรีชา  เถาทอง นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

94 ยามเช้าบนเทือกเขาเมืองพาโร เมืองพา
โร ภูฏาณ 2555 

Silkscreen (Water color – based),39.5 x 90 
cm.. Edition of 10 

ศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

95 หนังสือของฉัน : การเดินทางของหมึก
พิมพ์ 

Digital print, 17 x 13 x 8 cm.. ศ.พิษณุ   ศุภนิมิตร CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

96 พูดคุยบนโต๊ะกาแฟอย่างสันติ Silkscreen,paper and coffee bean, 50 x 50 
cm. 

ศ.พิษณุ  ศุภนิมิตร Art on the coffee table II  ARDEL Gallery of 
Modern Art  

  1    

97 หิมวันต์สู่สุพรรณภูมิ, 2531 - 2555 งานจิตรกรรมสีน้ําและวาดเส้น จํานวน 48 ชิ้น ศ.พิษณุ    ศุภนิมิตร นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ สู่วัฒนธรมอาเซียน  ณ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 

27 เม.ย. – 15 มิ.ย.58   1   

98 กลับบ้าน Cello graph , intaglio, 40 x 60 cm... รศ.ทินกร   กาษรสุวรรณ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.–15 ต.ค.57  1    

99 Home สื่อผสมบนกระดาษ, 17 x 13 x 8 cm. รศ.ทินกร   กาษรสุวรรณ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University  ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 – 30 ธ.ค.57    1  

100 บ้าน Acrylic and oil on canvas, 48 x 48  cm รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ Art on the coffee table II  ARDEL Gallery of 
Modern Art  

  1    
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101 วิถีแห่งความฝัน Oil on canvas, 70 x 90 cm. รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ Flowers by 15 Artits ARDEL Gallery of 

Modern Art 
  1    

102 Suffering or Letting Go Woodblock. Offset and Stamping, 59 x 
79.8 cm. 

อ.วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 
ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

14 พ.ค – 2 ส.ค.58     1 

103 The Ladder of Paradise Lithograph, 73.5 x 52 cm. อ.อํานาจ คงวารี การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 
ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

14 พ.ค – 2 ส.ค.58     1 

104 Bashful Intaglio, 77.5 x 119 cm. ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 
ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

14 พ.ค – 2 ส.ค.58     1 

105 “Chair – Share” Monoprint and Collograph, 75 x 100 cm.  ผศ.ปราการ  จันทรวิชิต การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 
ณ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

14 พ.ค – 2 ส.ค.58     1 

106 โลกธรรม (หน้าซ้าย) สีอะคริลิค 170 x 170 cm. ธงชัย  ศรีสุขประเสริฐ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

107 อาสวกิเลส /2557 โลหะสําริด 92 x 77 x 56 cm. อ.ธงชัย   ศรีสุขประเสริฐ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

108 ดอกโบต๋ัน / 2556 วีดีโอ ความยาว 14.44 นาที อ.สาครินทร์  เครืออ่อน นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

109 กลับบ้าน /2557 สีอะคริลิค 80 x 60 cm อ.ชูศักด์ิ  ศรีขวัญ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

110 งามงอนแขนอ่อนด่ังวงไอยรา /2557  สีอะคริลิค 80 x 60 cm อ.ชูศักด์ิ  ศรีขวัญ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

111 งานแต่ง /2556 บาติก เย็บผ้า 120 x 100 cm. อ.ฤทัยรัตน์  คําศรีจันทร์ นทิรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 
คณะจิตรกรรมฯ 

4 - 30 ส.ค.57  1    

112 ครอบครัว ปักผ้า แปรผันตามพื้นที่ อ.ฤทัยรัตน์  คําศรีจันทร์ นิทรรศการศิลปะไทย คณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย
คณะจิตกรรมฯ ณ หอศิลป์ PSG ART GALLERY 

4 - 30 ส.ค.57  1    



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                      หน้า 116 
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
คณะจิตรกรรมฯ 

113 เสียงแห่งสติ ผลงานวาดเส้น เก้าอี้ ลวดทองแดง และระฆัง / 
ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 

อ.ทรงไชย  บัวชุม ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

114 พุทธศิลป์ ศิลป์ พีระศร ี สีน้ํามันบนผ้าลินิน ผศ.นาวิน  เบียดกลาง ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

115 Signature  สีน้ํามันบนผ้าใบ 70 x 90 cm อ.พรรรษา  พุทธรักษา ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

116 Dust City VDO  Equipment installation  อ.อํามฤทธ์   ชูสุวรรณ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

117 บ้านเก่าที่บ้านเกิด อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

สีน้ํามันบนกระดาษ, 53.5 x 38 cm. อ.สุรพล  แสนคํา ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

118 สภาวะใหม่ สื่อประสมบนผ้าใบ, 80 x 60 cm อ.วิโขค   มุกดามณี ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

119 Arm and Slippers สีอะคริลิคบนผ้าใบ , 100 x 50  cm อ.วราวุฒิ  โตอุรวงศ์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

120 เธอ 2  หล่อไฟเบอร์  37 x 38 x 42 cm. อ.มานะ   เอี่ยมวัฒนะ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

121 Unity - Unity 1  สแตนเลส , ทองเหลือง, ทองแดง หินอ่อนดํา  อ.ไพยันต์  บรรจงเกลี่ยง ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

122 สเก็ต 2535 (ลีลา) ปั้นดิน  อ.ณภัทร   ธรรมนิยา ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

123 ในองค์พระปฐมเจดีย์  ตัดประกอบแผ่นอะคริลิค ,20 x 20  x 22 cm อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

124 จุดตรึงระหว่างความเชื่อกับความรู้  ศิลปะจัดวาง ผันแปรตามขนาดพื้นที่ อ.จักรพันธ์  วิลาสินีกุล ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

125 Preerve  for ไม้ ไม่ไผ่ ลวดทองแดง กรวด แผ่น PVC  33 x 33 
x 28 cm. 

อ.พิเชฐ  เขียวประเสริฐ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

126 ปิยรูปสาตรูป  ไม้ 30 x 30 110 cm. ผศ.ถนอมจิตร์  ชุ่มวงค์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

127 The Death of DVD,2014  แผ่นดีวีด มอเตอร์ AC สายไฟ , ไม้กระดาน / 
120 x 80 cm. 

อ.ธีรพล  หอสง่า ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

128 ป่าสงวน (ผืนดินแดง) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากต้นพฤกษ์ 89 x 63 cm รศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

129 Untitled  เทคนิคผสม 80x 100 cm ผศ.ปราการ  จันทรวิชิต ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

130 Peaceful Installation view:cloth, Japanese 
clay,spray color 

ผศ.สิทธิชัย ปรัขญารัติกุล ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

131 Untitled Lemon print หลอดไฟ 2557 ผศ.ณัฎฐพล  สุวรรณกุศลส่ง ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

132 แม่ค้า ปลา  สีอะคริลคิคบนผ้าใบ / 70 x 90 cm. อ.ชูศักด์ิ  ศรีขวัญ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    
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จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

133 ลมหายใจของเต้าหู้  วีดีโอ ความยาว15.51 นาที  อ.สาครินทร์  เครืออ่อน ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

134 ความเป็นแม่   พิมพ์ซิลค์สกรีรนบนผ้าอ้อม  อ.ฤทัยรัตน์  คําศรีจันทร์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

135 ผลงานตีพิมพ์ (หนังสือ งานวิจัย)  อ.ดร.สุธา   ลีนะวัต ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

136 ผลงานตีพิมพ์ (หนังสือ งานวิจัย)  ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

137 C : 34 Longitudinal dissection of 
Vague flower” 

เส้นลวดเงิน และการไฟท์บนกระดาษ 56.5 x 
45.5 cm. 

อ.ลลินธร  เพ็ญเจริญ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

138 แลกเปลี่ยน สีอะคริลิคบนกระดาษ 30 x 30 cm. อ.ปวีณา เอื้อน้อมจิตต์กุล ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

139 ช้างพัง (ธงสยาม) สีอะคริลิคบนผ้าใบ,  41x 51 cm. รศ.สุธี  คุณาวิชยานนท์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

140 July Rain  วาดเส้นและจัดวาง  ผันแปรตามการติดต้ัง อ.คงศักด์ิ  กุลกลางดอน ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

141 เฟซบุ๊ก  2483 Photography  76 x 102 cm. อ.สืบสกุล ศรัณพฤฒิ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

142 ลบ/บวก  สื่อผสม  / ผันแปรตามการติดต้ัง อ.นพไชย  อัควัฒนะพงษ์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

143 Die Space in Utopia Digital Lambda print อ.ทวีวิทย์  กิจธนสุนทร ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

144 Look at me !!! Please do not 
touch!!!! 

สื่อผสม กระจกเงา สีอะคริลิค  / ขนาด
ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ 

อ.ริญญาภัทร นิธิภัทรอนันต์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

145 DYMO+3+8+6 วัสดุสําเร็จรูป 27 x 2 x150 cm ผศ.วันทนีย์  ศิริพัฒนานันทกูร ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

146 บอนไซ สื่อผสม ผมวิก, 40 x 60 cm อ.อิ่มหทัย  สุวัฒนศิลป์ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

147 ก้าวข้ามกาลเวลา วาดเส้นบนกระดาษ, 55 x 75 cm อ.กิ่งกาญจน์  สุนทรชื่น ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

148 “กินข้าวหรือยง?” วัสดุผสม  30 x30 x30  cm อ.พงษ์พันธ์ จันทนมัฎฐะ ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

149 ศรัทธา หรือ สัตว์ทา สีน้ํามันบนผ้าใบ ,100x 100 cm. อ.ศุภวัฒน์  วัฒนภิโกวิท ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

150 พื้นที่วัฒนธรรม 9 / 2557 สีฝุ่น สีอะคริลคิ ,135 x 110 cm. ผศ.ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

151 อักขระ หมายเลข 12  สีอะคริลิค บนกระดาษ, 57 x 80 cm ศ.อิทธิพล  ต้ังโฉลก ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    

152 เมตตาค้ําจุนโลก เครื่องเคลือบดินเผา , 17 x 16 x32 cm. อ.นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน ASEAN  WAY การแสดงศิลปกรรมอาจารย์คณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่  31 ณ หอศิลป์ PSG คณะ

15 ก.ย. – 15 ต.ค.2557  1    
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

153 สมาธิจิตบนโต๊ะกาแฟ  Mixed media, 39 x 24 x 27  cm ศ.ถาวร  โกอุดมวิทย์ Art on the coffee table II  ARDEL Gallery of 
Modern Art  

  1    

154 ปาเก้ ป่า-สงวน  Parquet  wood carving and photo /48 x 
48 cm 

รศ.ญาณวิทย์  กุญแจทอง Art on the coffee table II  ARDEL Gallery of 
Modern Art  

  1    

155 The Nature of Our Looking Mixed media,  17 x 50 x 50 cm. อ.สาครินทร์  เครืออ่อน Art on the coffee table II  ARDEL Gallery of 
Modern Art  

  1    

156 รอยย้ิมแห่งเจมส์ (จิรายุ ต้ังศรีสุข) สีน้ํามันบนผ้าใบ, 110x120 ซม. อ.ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร โครงการ “ดาราเดลี่ ก้าวสู่ปีที่ 10 น้ําใจไม่มีวัน
หมด” ครั้งที่ 3 # The Double Great For 
Charity เพื่อสังคม ณ MOCA Bangkok 2557 

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 
2557 

 1    

157 เบญจบงกช สีน้ํามัน, 135x120 ซม. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี โครงการ “ดาราเดลี่ ก้าวสู่ปีที่ 10 น้ําใจไม่มีวัน
หมด” ครั้งที่ 3 # The Double Great For 
Charity เพื่อสังคม ณ MOCA Bangkok 2557 

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 
2557 

 1    

158 เบลล่า Ranee Campen สีอะคริลิค, 175x125 ซม. อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ โครงการ “ดาราเดลี่ ก้าวสู่ปีที่ 10 น้ําใจไม่มีวัน
หมด” ครั้งที่ 3 # The Double Great For 
Charity เพื่อสังคม ณ MOCA Bangkok 2557 

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 
2557 

 1    

159 ป่าสงวน (กลางวันและกลางคืน) 
 

ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากมะเกลือ, ขมิ้นชัน, 
63x88 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

160 ป่าสงวน (กลางวันและกลางคืน) 
 

ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากมะเกลือ, ขมิ้นชัน, 
51x71 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

161 ป่าสงวน ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากมะพลับ, ขมิ้นชัน, 
71x51 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

162 ป่าสงวน 4 ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากมะพลับ, กะเม็ง, 71x51 
ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    
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แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

163 ป่าสงวน 2 ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากมะพลับ, ขมิ้นอ้อย, 
71x51 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

164 ป่าสงวน (ผืนดินดํา 5) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากตีนเป็ดฝรั่ง, ประดู่ชิงชัน, 
68x49 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

165 ป่าสงวน (ผืนดินดํา 1) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ประดู่ชิงชัน, 68x49 
ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

166 ป่าสงวน (วันฝนพร่ํา) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก กะเม็ง, 85x60 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

167 ป่าสงวน (ทุ่งสีทอง) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ขมิ้นชัน, 88x63 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

168 ป่าสงวน (ผืนดินแดง) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก พฤกษ์, 89x63 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

169 ป่าสงวน (ปลายฤดูร้อน) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ขมิ้นชัน, ประดู่ชิงชัน, 
ฟ้าทะลายโจร, ตีนเป็ดฝรั่ง 88x63 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

170 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 11) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก แคฝรั่งเปลือกอ่อน, รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ วันที่ 20 มิถุนายน - 2  1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
51x71 ซม. สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สิงหาคม 2557 

171 ป่าสงวน (ทุ่งสีคราม) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ตีนเป็ดฝรั่ง, ก้างปลา, 
43x63 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

172 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 10) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก บานไม่รู้โรยฝรั่ง, 
44x63 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

173 ป่าสงวน (ดอกไม้บาน 5) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก บานไม่รู้โรยฝรั่ง, 
36x32.3 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

174 ป่าสงวน (ดอกไม้บาน 1) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ตะแบก, 20x15 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

175 ป่าสงวน (ดอกไม้บาน 2) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ตะแบก, 20x15 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

176 ป่าสงวน (ฤดูฝน) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ฟ้าทะลายโจร, อัญชัน, 
19x26 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

177 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 1) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ฟ้าทะลายโจร, 190
อัญชัน, มะนาว, 62x43 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
178 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 2) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ฟ้าทะลายโจร, อัญชัน 

68x49 ซม. 
รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ

สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

179 ป่าสงวน (ตุลาคม) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ตีนเป็ดฝรั่ง, อัญชัน, 
มะนาว 68.5x49 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

180 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 9) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก เปราะป่า, 62.58x43 
ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

181 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 7) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก แคฝรั่งเปลือกอ่อน, 
10x10 ซม. 
 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

182 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 6) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก เปราะป่า, 5x8 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

183 ป่าสงวน (ทุ่งสีเขียว 8) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ฟ้าทะลายโจร, 8x5 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

184 ป่าสงวน (15 เมษายน ) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ก้างปลา, 10x10 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

185 ป่าสงวน (ผืนดินทอง) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก แคฝรั่งเปลือกแก่, 10x8 
ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

186 ป่าสงวน (พุ่มสีเขียว) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจากกะเม็ง, 10x10 ซม.  รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

187 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 4) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก มะกล่ําตาไก่, 10x10 
ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

188 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 16) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก มะค่าแต้ใบอ่อน, 
10x10 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

189 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 22) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก พฤกษ์, 10x10 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

190 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 13) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก กระโดน, 15x21 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

191 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 2) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก พฤกษ์, 19x26 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

192 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 6) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก พฤกษ์, 24x40 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

193 ป่าสงวน (วันฝนพร่ํา 2) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก มะกอก, 20x15 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

194 ป่าสงวน (เดือนห้า) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก มะค่าแต้ใบอ่อน, ใบแก่, 
20x15 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

195 ป่าสงวน (ผืนดินทอง) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก แคฝรั่งเปลือกแก่, 
35.5x32 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

196 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 11) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ง้ิว,14x39.5 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

197 ป่าสงวน (เมษายน 2) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ตีนเป็ดฝรั่ง, ก้างปลา
,24x39.5 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

198 ป่าสงวน (ผืนดินแดง 12) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ขมิ้นชัน,44x62 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

199 ป่าสงวน (ผืนดินดํา 6) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ตีนเป็ดฝรั่ง, ก้างปลา, 
44x68 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

200 ป่าสงวน (ผืนดินดํา 3) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ประดู่ชิงชัน, 39x68 
ซม. 

ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

201 ป่าสงวน (ผืนดินดํา 4) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ประดู่ชิงชัน, รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ วันที่ 20 มิถุนายน - 2  1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
43.5x62.5 ซม. สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สิงหาคม 2557 

202 ป่าสงวน (สิงหาคม) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก แคฝรั่งเปลือกอ่อน, 
24x20 ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

203 ป่าสงวน (ดอกไม้บาน) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ช้างน้าว, 10x10 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

204 ป่าสงวน (มิถุนายน) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก กระบือเจ็ดตัว, 26x19 
ซม. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

205 ป่าสงวน (เดือนห้า 2) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก พฤกษ์, 70x51 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

206 ป่าสงวน (ผืนดินดํา 2) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก ประดูชิงชัน,70x51 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

207 ป่าสงวน (เดือนห้า 3) ภาพพิมพ์สีธรรมชาติจาก กะเม็ง, 71x51 ซม. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง “พิมพ์จากป่าสงวน” นิทรรศการโครงการ
สร้างสรรค์วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สํานักงาน
วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

วันที่ 20 มิถุนายน - 2 
สิงหาคม 2557 

 1    

208 เขาทะมึนแห่งนครวัด Monoprint, 30.3x40.5cm. ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

209 รุ่งอรุณที่นครวัด 3 Screenprint, 31x41.5cm. ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    
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ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
210 รุ่งอรุณที่นครวัด 4 Screenprint, 31x41.5cm. ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ

ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 
วันที่ 9-30 กันยายน 

2557 
 1    

211 นครวัด Plywoodgraphy, 30x23cm. ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

212 นครธม Plywoodgraphy, 23x30cm. ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

213 แสงสุวรรณภูมิ Acrylic on canvas, 90x70cm. ศ.ปรีชา เถาทอง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

214 แสงสุวรรณภูมิ 2 Monoprint, 40.5x30.5cm. ศ.ปรีชา เถาทอง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

215 แสงสุวรรณภูมิ 3 Monoprint, 40.5x30.5cm. ศ.ปรีชา เถาทอง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

216 แสงสุวรรณภูมิ 4 Plywoodgraphy, 30x23cm. ศ.ปรีชา เถาทอง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

217 นครวัดและโตนเลสาบ-ชีวิตในตํานาน Acrylic on canvas, 60x60cm. รศ.ปริญญา ตันติสุข นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

218 นครวัด Monoprint, 30.5x40.2cm. รศ.ปริญญา ตันติสุข นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

219 บาปวน บ่าย Monoprint, 30.5x20.5cm. รศ.ปริญญา ตันติสุข นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

220 สิงห์กล้า นครวัด Monoprint, 30.3x20.5cm. รศ.ปริญญา ตันติสุข นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

221 อริ  Plywoodgraphy, 30x22.8cm. รศ.ปริญญา ตันติสุข นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

222 นครวัด  Plywoodgraphy, 22.8x30cm. รศ.ปริญญา ตันติสุข นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

223 เขมร 1 Monoprint&Woodblock, 30.3x40.3cm. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

224 นครวัด Acrylic on canvas, 60x80cm. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    
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225 เขมร 2 Monoprint&Woodblock, 30.3 x 40.3cm. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ

ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 
วันที่ 9-30 กันยายน 

2557 
 1    

226 ปราสาทตาพรหม Organic print from Resewood, 76 x 56cm. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

227 ปราสาทพระโค Acrylic on Aluminum plate, 40.3 x 
30.3cm. 

รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

228 Significant Abstract of Form G/1 Lithograph, 87.5 x 70cm. รศ.พัดยศ พุทธเจริญ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

229 Buddha Ta Prohm Photo Etching & Collograph, 80x60cm. รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

230 นครวัด Plywoodgraphy, 23x30cm. รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

231 นครธม Plywoodgraphy, 23x30cm. รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

231 Peaceful I Monoprint, 30.5x21cm. ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

233 Peaceful II Monoprint, 30.5x21cm. ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

234 พระนางอินทรเทวี (เสด็จยาย) Serigraph & Lemonprint, 70x100cm. ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

235 นครวัด Plywoodgraphy, 30x23cm. ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

236 พระพักตร์ Plywoodgraphy, 23x30cm. ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

237 ทัพสยาม Plywoodgraphy, 23x30cm. อ.วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

238 ต้นไม้หินในนครวัด Woodblock, 40x60cm. อ.วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

239 นางอัปสรา Plywoodgraphy, 30x23cm. อ.อํานาจ คงวารี นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                      หน้า 129 

  

ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
240 บันทึกนครธม Mรป าก ธําแรๆ, 70x100cm. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ

ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 
วันที่ 9-30 กันยายน 

2557 
 1    

241 ศิลปะบายน Monoprint, 40.5x30.5cm. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

242 นางอัปสรา Plywoodgraphy, 30x23cm. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

243 Hope of Angkor Wat Lithograph, 73x52.3cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

244 Hope of Angkor Thom Lithograph, 73x52.3cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

245 Stone and Water, Angkor Thom Monoprint, 40.5x30cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

246 นครธม Monoprint, 40.5x30cm. ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

247 อัปสรา Etching, 10x7cm. ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

248 ทิวทัศน์บายน Monoprint, 40.5x27cm. ผศ.ปราการ จันทรวิชิต นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

249 ใบหน้าบายน Mixed-Media, 80x100cm. ผศ.ปราการ จันทรวิชิต นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

250 ฤดูกาลที่วุ่นวาย Acrylic on canvas 
50x50cm. 

อ.จินตนา เปี่ยมศิริ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

251 นครวัด Monoprint, 30.3x40.3cm อ.จินตนา เปี่ยมศิริ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 
ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขา
เยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

252 อัปสรา Plywoodgraphy, 30x23cm. อ.จินตนา เปี่ยมศิริ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

253 นครธม Monoprint, 27.7x18.8cm อ.มานะ เอี่ยมวัฒนะ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

254 ฝัน Stone and brass, 56x43cm. อ.มานะ เอี่ยมวัฒนะ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ วันที่ 9-30 กันยายน  1    
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ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 2557 

255 พระโคยามเช้า Monoprint, 30.5x40.5cm อ.กิ่งกาญ สุนทรชื่น นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

256 ก้าวข้ามกาลเวลา (บันทายศรี) Drawing on paper, 48x68cm. อ.กิ่งกาญ สุนทรชื่น นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

257 นครวัด Plywoodgraphy, 30x45.5cm. อ.วราวุฒิ โตอุรวงศ์ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014 
ณ หอศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขา
เยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

258 นางอัปสรา Acrylic on paper 
78.5x68.5cm. 

อ.วราวุฒิ โตอุรวงศ์ นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014ณ หอ
ศิลป์กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช 

วันที่ 9-30 กันยายน 
2557 

 1    

259 วิถีแห่งความฝัน Oil on canvas, 70x90cm. รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ Flowers (มาลา มาลี) by 15 Artists ARDEL 
Gallery of Modern Art 

วันที่ 16 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 2558 

 1    

260 สาวโลกสวย Acrylic on canvas, 90x70cm. ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ Flowers (มาลา มาลี) by 15 Artists ARDEL 
Gallery of Modern Art 

วันที่ 16 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 2558 

 1    

261 เกสรโบยบิน Watercolor on paper, 70x90cm. ผศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง Flowers (มาลา มาลี) by 15 Artists ARDEL 
Gallery of Modern Art 

วันที่ 16 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 2558 

 1    

262 ดอกไม้จากเนปาล Acrylic on canvas, 70x90cm. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ Flowers (มาลา มาลี) by 15 Artists ARDEL 
Gallery of Modern Art 

วันที่ 16 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 2558 

 1    

263 บ้าน: แก้วเจ้าจอม Acrylic on canvas, 70x90cm. รศ.ปริญญา ตันติสุข Flowers (มาลา มาลี) by 15 Artists ARDEL 
Gallery of Modern Art 

วันที่ 16 กรกฎาคม – 30 
สิงหาคม 2558 

 1    

264 ปลา เทคนิคผสม อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

265 Bangkok Flood สื่อผสม ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

266 แถบสีทดลอง กระดาษ คลิป สีธรรมชาติ รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  
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นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

267 With Us In the Nature กระดาษ สีอะคริลิคและโมเดล อ.สาครินทร์ เครืออ่อน CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

268 Peaceful ข้ีผึ้งและสีอะครีลิค ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

269 สาม-ชั้น กระดาษและทองแดง ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

270 สภาวะ อะคริลิค กระดาษ และกระจก ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

271 พื้นที่วัฒนธรรม เทคนิคผสม (โลหะและกระดาษ) อ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

272 Key ภาพพิมพ์วัสดุปะติดและโมโนพริ้นต์ ผศ.ปราการ จันทรวิชิต CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

273 Symbolic of Life หล่อปลาสเตอร์ ผศ.ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

274 KAMA หล่อวัสดุสังเคราะห์ อ.ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ CUBIC MUSEUM  International Exchange วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

275 Remembrance สื่อผสม อ.จินตนา เปี่ยมศิริ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวทิยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

276 หมอนพระจันทร์ วาดเส้นและเย็บผ้า อ.มานะ เอี่ยมวัฒนะ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

277 หกคะเมนตีลังกา สื่อผสม อ.หฤทยา ขุนน้อย CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

278 ปริมาณในรูปสี่เหลี่ยม ปลาสเตอร ์ อ.ณภัทร ธรรมนิยา CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

279 ช้างไทย วาดเส้นปากกาบนกระดาษ อ.ชูศักด์ิ ศรีขวัญ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

280 ก้าวข้ามเวลา วาดเส้นบนกระดาษ (ดินสอ หมึก และสีชอล์ค) อ.กิ่งกาญ สุนทรชื่น CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

281 PLAY สีอะคริลิคและเกรยองบนกระดาษ อ.วราวุฒิ โตอุรวงศ์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                      หน้า 133 

  

ล าดับ ช่ือผลงานสร้างสรรค์ เทคนิคขนาด ช่ือเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 

ค่าน้ าหนัก 

online 
ระดับ

สถาบัน 
ระดับชาติ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ 

ภูมิภาค
อาเซียน/
นานาชาติ 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
282 Pink Head ปั้นดินญี่ปุ่น อ.ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร CUBIC MUSEUM  International Exchange 

Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

283 ธรรมดา กระดูก กระจกและเครื่องประดับ อ.ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์ CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.57    1  

284 In My Solitude ไม้ ผ้าไหม , สีอะครีลิคและด้าย อ.มาณพ อิศรเดช CUBIC MUSEUM  International Exchange 
Exhibition between Aichi University of the 
Arts and Silpakorn University ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันที่ 15 – 30 ธ.ค.2557    1  

285 แสงสุวรรณภูมิ Acrylic on canvas, 90x70cm. ศ.ปรีชา เถาทอง นิทรรศการศิลปกรรมบรูพา 2558 งานแสดงผลงาน
ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนน
เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 

4 - 30 มิ.ย. 58  1    

286 Family Oil, Acrylic, Spray and Soil on Aluminum, 
90x120cm. 

ศ.วิโชค มุกดามณี นิทรรศการศิลปกรรมบรูพา 2558 งานแสดงผลงาน
ของคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนน
เจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 

4 - 30 มิ.ย. 58  1    

287 Basic Sins I Painting, Drawing 120x100cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S”  ณ 
เฮินศิลป์ใจย๋อง  จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลป์ริมน่าน 
จังหวัดน่าน 

29 ต.ค. 57-28 ก.พ.58 
และ 

14 พ.ค.-21 ก.ค.58 

 1    

288 Basic Sins II Painting, Drawing 120x100cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S”  ณ 
เฮินศิลป์ใจย๋อง  จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลป์ริมน่าน 
จังหวัดน่าน 

29 ต.ค. 57-28 ก.พ.58 
และ 

14 พ.ค.-21 ก.ค.58 

 1    

289 Basic Sins III Painting, Drawing 200x150cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S”  ณ 
เฮินศิลป์ใจย๋อง  จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลป์ริมน่าน 
จังหวัดน่าน 

29 ต.ค. 57-28 ก.พ.58 
และ 

14 พ.ค.-21 ก.ค.58 

 1    

290 Basic Sins IV Oil and Drawing 160x150cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S”  ณ 
เฮินศิลป์ใจย๋อง  จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลป์ริมน่าน 

29 ต.ค. 57-28 ก.พ.58 
และ 

 1    
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0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
จังหวัดน่าน 14 พ.ค.-21 ก.ค.58 

291 พ่อของแผ่นดิน Ceramic 19x26x36cm. อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน นิทรรศการศิลปกรรม ครุศิลปะ ๑ “NEW-S”  ณ 
เฮินศิลป์ใจย๋อง  จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอศิลป์ริมน่าน 
จังหวัดน่าน 

29 ต.ค. 57-28 ก.พ.58 
และ 

14 พ.ค.-21 ก.ค.58 

 1    

292 Whispering Oil on canvas 100x80cm. ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี Visual Art for ASEAN สร้างสรรค์งาน293
ทัศนศิลป์สู่อาเซียน 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน กรุงเทพฯ 

วันที่ 26 มิ.ย.-26 ก.ค.
2558 

 1  1  

จ านวนผลงาน 8 206 - 42 - 

ค่าน้ าหนักถ่วง 
1.6 82.4 - 33.60 - 

118.6 

 

 

 



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                  หน้า 135 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ 5 4 3 

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน องค์ประกอบท่ี 3  
3 

พอใช้ 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น 
1.   คณะฯ มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน       

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทําให้คณาจารย์ของคณะฯ มีทักษะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ สูงยิ่งข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณะฯ ควรให้ภาควิชาจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของภาควิชา 
2. คณะฯ ควรส่งเสริมการให้บริการวิชาการตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงการ

ให้บริการทางวิชาการต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 - 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   ...-...   เกณฑ์ประเมิน    :  ...-... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    ...4...   เกณฑ์ประเมิน   :  ...3... คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :     ...4...       ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :  ...5...           เกณฑ์ประเมิน :   ...4... คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีทีส่อดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 คณะจิตรกรรมฯ มีการจัดทําแผนงานปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ในด้านการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการทางศิลปะสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จทั้งในระดับแผนงาน และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557  
 โดยในปีงบประมาณ 2558 คณะจิตรกรรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 3 โครงการคือ  

1. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็นไทยไร้พรมแดน” 
2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร 
3. โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน 

(เอกสารหมายเลข 3.1.1-1) 
 
 ในส่วนของ หอศิลป์ PSG Art Gallery ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในการ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และเป็นเวทีในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะของคณะจิตรกรรมฯ ซึ่งมีระบบและกลไกในการ
ดําเนินงาน ตามวงจร คุณภาพ PDCA โดยในแต่ละปี คณะกรรมการหอศิลป์ PSG Art Gallery นําผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนในปีต่อไป และนําแผนการจัดกิจกรรมประจําปีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
1/2557 วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 และในการประชุมคร้ังที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 
(เอกสารหมายเลข 3.1.1-2) 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

 โครงการบริการวิชาการของคณะจิตรกรรมฯ ในแต่ละโครงการมีการกําหนดแผนการดําเนินงานซึ่งรวมถึงการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการนั้น ซึ่งแต่ละโครงการจําคํานึงถึงการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
การบริการเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา และประโยชน์ที่เกิดกับสังคม และชุมชนซึ่ งเป็นปัจจัยหลักในการจัด
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งผู้ทําโครงการจะประเมินผลจากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนากับ
การสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอาชีพ การเรียน และ/หรือ การสร้างสรรค์ผลงานส่วนบุคคล 

(เอกสารหมายเลข 3.1.2-1) 
 
 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ ได้ดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ จํานวน 3 โครงการ ซึ่งทุก
โครงการเป็นบริการแบบให้เปลา่ 

 



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                  หน้า 138 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

 ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ในทุกโครงการได้นําผลการดําเนินงานและผลการประเมินโครงการ 
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 
2558 และครั้งที ่7/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558  (เอกสารหมายเลข 3.1.4-1) 
 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

 ในการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการของคณะฯ ได้พิจารณาแล้วพบว่า ในแต่ละภาควิชามีการดําเนิน
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งทั้งดําเนินการโดยภาควิชา  และโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย แต่ไม่มีการบรรจุ
อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะจิตรกรรมฯ  เพื่อให้การดําเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคม  ดําเนินการ
เป็นไประบบและกลไกและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะจิตรกรรมฯ  จึงขอให้ภาควิชาจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของแต่ละภาควิชาและรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ผ่านคณะกรรมการประจําคณะฯ  

 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะได้ดําเนินโครงการ CUBIC MUSEUM นิทรรศการ “ศิลปะในกล่อง” ซึ่งเป็น
การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนร่วมมือในระดับนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ 
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองสถาบันได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2554  

 “ศิลปะในกล่อง” เป็นนิทรรศการที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์และบรรจุอยู่ภายในกล่องไม้รูป
สี่เหลี่ยมขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์สาขาศิลปะของทั้ง 2 สถาบัน โดยการจัด Workshop เปิดโอกาสให้บุคคลที่
สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการเผยแพร่ทั้งที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ 
ประเทศญี่ปุ่น (เอกสารหมายเลข 3.1.6-1) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 3.1.1-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 10 
กันยายน 2557  
- แผนปฏิบัติราชกรประจําปี คณะจิตรกรรมฯ ประจําปีงบประมาณ 2558 

เอกสารหมายเลข 3.1.1-2 รายงานผลการดําเนินงานของหอศิลป์ PSG Art Gallery 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 
22 มกราคม 2557 และในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 20 
มกราคม 2558 

เอกสารหมายเลข 3.1.2-1 - รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน โครงการประติมากรรมฯ 
- ผลการดําเนินงาน และรายงานผลการประเมินโครงการนานาชาติฯ 

เอกสารหมายเลข 3.1.4-1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 
2558 และครั้งที ่7/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

เอกสารหมายเลข 3.1.6-1 โครงการ CUBIC MUSEUM “ศิลปะในกล่อง” 
- ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 11/2557 วันพุธที่ 
12 พฤศจิกายน 2557 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานตามแผนของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน และโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะจิตรกรรมฯ  
 

โครงการ 

ร้อยละของโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการ
เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ของชาติ (ร้อยละ) 

ร้อยละของความส าเร็จใน
การด าเนินงานบรรลุตาม

แผน (ร้อยละ) 

ร้อยละของผู้รับบริการ 

มีความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

(คน) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ “ศิลปะร่วมสมัยความเป็น
ไทยไร้พรมแดน” 

80 86.60 80 100 80 86.40 300 532 

2. โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพาน
ในกรุงเทพมหานคร 

80 - 80 80 80 - 350 - 

3. โครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน 80 - 80 80 80 - 200 - 

4. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 32 

80 - 80 80 80 - 350 - 

ภาพรวมผลส าเร็จของการด าเนินงาน 80  80  80  1,200 532 

 
 
  หมายเหตุ : เนื่องจากระยะเวลาในการประเมินเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวปีงบประมาณ จึงทําให้การดําเนนิโครงการบริการทางวิชาการยังไม่แล้วเสร็จ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 (ข้อ) 6 (ข้อ) 5.00 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 4 
5.00 

ดีมาก 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. คณะจิตรกรรมฯ เป็นคณะวิชาที่มีพันธกิจหลัก คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มีบุคลกรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดําเนินพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการดําเนินงานด้านทํานุบํารุง ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ให้เกิดการพัฒนาอย่าง

เป็นรูปธรรม และเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน 

  

3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

7 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :       ...-....   เกณฑ์ประเมิน    :  ...-... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :        ...6...   เกณฑ์ประเมิน   :  ...5... คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :          ....6...   ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       ....6...    เกณฑ์ประเมิน :   ...5... คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหลักของคณะจิตรกรรมฯ ในการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นั้นคณะมีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกําหนดแผนการดําเนินงาน ซึ่งมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  กําหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ กําหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการดําเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม  
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําผลการดําเนินงานไปสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.1-1)  

การบริการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ดํารงสืบไปนั้น เป็นพันธกิจที่สําคัญของ
คณะจิตรกรรมฯ  และยังหมายรวมถึงการร่วมอยู่ในพันธกิจหลัก 4 ประการอันได้แก่ การเรียนการสอน การ
สร้างสรรค์และการวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการ
ดําเนินการในด้านต่างๆ ของคณะจิตรกรรมฯ ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทั้งสิ้น  

 ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นนอกจากการให้ความร่วมมือหรือการจัดกิจกรรม/โครงการแล้ว 
คณะฯ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ หอศิลป์ Psg Art Gallery ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการให้บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทําหน้าที่เผยแพร่กิจกรรม และผลงานศิลปกรรมต่อ
สาธารณะชน  

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 คณะจิตรกรรมฯ มีการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการ  ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ 2558  ซึ่งเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะจิตรกรรมฯ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 โครงการ คือ 
 1. โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้ง
ที่ 32  งบประมาณ 900,000.- บาท 
 2. โครงการวารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมฯ งบประมาณ 200,000.- บาท 

โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและเชิงเวลา และค่าเป้าหมายเพ่ือชี้วัดความสําเร็จ
ไว้อย่างชัดเจน และนอกเหนือจากงบประมาณเงินแผ่นดิน คณะยังมีการดําเนินกิจกรรม และ/หรือโครงการ
ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

(เอกสารหมายเลข 4.1.2-1) 
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 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะจิตรกรรมฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน มีนําผลการดําเนินการ
มาวิเคราะห์และเร่งรัดแก้ปัญหาในแต่ละประเด็น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามแผน และ 9 เดือน โดยเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  (เอกสารหมายเลข 4.1.3-1) 

 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 คณะฯ มีการติดตามการประเมินผลความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2557 เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ อีกทั้งยังมีการติดตามการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ทุกโครงการ  

 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในทุกปีการศึกษาคณะจิตรกรรมฯ จะมีการรายงานผลการดําเนินงาน ในแต่ละโครงการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการแสดงนิทรรศการอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งคณะจิตรกรรมฯ ดําเนินการ
เป็นประจําทุกปี โดยนําผลที่ได้จากการประเมิน เข้าในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2557 
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เพ่ือรายงานและนําผลการเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปพัฒนาปรังปรุงแผนการ
จัดกิจกรรม และกําหนดหัวข้อนิทรรศการในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1.5-1) 

 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะจิตรกรรมฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 32 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี โดยการนํา
ผลงานของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์ภายใต้แนวความคิดเดียวกัน นํามาจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน ณ  PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และมีการจัดพิมพ์สูจิบัตร
เผยแพร่ต่อสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 4.1.6-1) 

 ในส่วนของโครงการวารสาร ศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมฯ ได้ดําเนินการจัดทําวารสารเพ่ือเป็นการ
รวบรวมบทความวิชาการทางศิลปะของคณะจิตรกรรมฯ เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดพิมพ์ ปีละ 2 เล่ม 
เผยแพร่ให้กับผู้สนใจ และหน่วงงานการศึกษาทางศิลปะ (เอกสารหมายเลข 4.1-4) และมีหน่วยงานสนับสนุน
พันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คือ หอศิลป์ Psg Art Gallery ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เผยแพร่
กิจกรรมและผลงานศิลปกรรมต่อสาธารณชน โดยในปีการศึกษา 2557 หอศิลป์ PSG Art Gallery ได้จัด
นิทรรศการ ทั้งหมด 12 นิทรรศการ (เอกสารหมายเลข 4.1.6-2) และ (เอกสารหมายเลข 4.1.6-3) 
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 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

ในส่วนของการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาตินั้น คณะจิตรกรรมฯ  มีการกําหนด/สร้างมาตรฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดย
คณาจารย์ของคณะจิตรกรรมฯ ได้รับการยกย่องและยอมรับว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ 
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปะ ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ จึงทําให้มีบทบาทในการกําหนด/
สร้างมาตรฐานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา   
ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีการตัดสินการประกวดผลงานศิลปกรรมทั้งในระดับประเทศ และ
ในนานาชาติอยู่เสมอ  นอกจากนี้คณาจารย์ของคณะจิตรกรรมฯ ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษากรรมการ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายจัดทําแผนและยุทธศาสตร์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม และเป็นคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และระดับ
นานาชาติทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นจํานวนมาก เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ และคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดศิลปกรรมระดับชาติ รวมทั้งมี
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
และผลงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ อีกท้ังมีจํานวนผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ เป็นจํานวนมาก 

(เอกสารหมายเลข 4.1.7-1)  

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 4.1.2-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2558 คณะจิตรกรรมฯ 

เอกสารหมายเลข 4.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 
พฤษภาคม 2558 และ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 

เอกสารหมายเลข 4.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 
14 พฤษภาคม 2557 

เอกสารหมายเลข 4.1.6-1 สูจิบัตรนิทรรศการผลงานอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 

เอกสารหมายเลข 4.1.6-2 วารสารคณะจิตรกรรมฯ 

เอกสารหมายเลข 4.1.6-3 รายงานผลการประเมินผลการจัดนิทรรศการ PSG Art Gallery 

เอกสารหมายเลข 4.1.7-1 - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการๆ 
- สูจิบัตรการประกวดศิลปกรรมต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 4 (ข้อ) 4 (ข้อ) 3 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกนัคุณภาพหลักสตูร 5 (ข้อ) 5 (ข้อ) 4 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงาน องค์ประกอบท่ี 5 
3.5 

พอใช้ 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่ม ี

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  

3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน 

  

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   ...-...   เกณฑ์ประเมิน    :  ...-.. คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    ...4...   เกณฑ์ประเมิน   :  ..3.. คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      ...4...       ผลการดําเนินงาน    บรรลเุป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   ...5...       เกณฑ์ประเมิน :   ...4...    คะแนน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 คณะจิตรกรรมฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ของคณะจิตรกรรมฯ 
เพ่ือนะมาจัดทําแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะจิตรกรรมฯ โดยเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2557-2567) คือการผลิตบัณฑิต 
สร้างองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์/วิจัยที่มีคุณภาพ บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางทัศนศิลป์ มีความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นคณะวิชาชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้น
ภายใต ้นโยบายของผู้บริหาร   

(เอกสารหมายเลข 5.1.1-1) 

 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

 คณะฯ ยังไม่มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร แต่มีการ แต่มีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิต เพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

(เอกสารหมายเลข 5.1.2-1)  

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

 คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงในกระบวนการบริหารการศึกษา ตามคําสั่งที่ 
45/2553 โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชารับผิดชอบที่ชัดเจน และกําหนดรายละเอียดการทํางานของ
คณะกรรมการฯ โดยมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพ่ือจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน คือ ด้านการ



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                  หน้า 149 

บริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   ซึ่งคณะฯ ได้ดําเนินงานตาม
มาตรการ/กิจกรรม ในการปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้แก่  
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจํา มีจํานวนน้อย โดยคณะฯ ได้ดําเนินการสนับสนุนให้

อาจารย์ประจําศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยสนับสนุนโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้แก่อาจารย์ที่
ศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ โดยในปีการศึกษา 2558 มี
อาจารย์เข้าสมัครและได้รับการคัดเลือก จํานวน 3 คน  

- ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มีจํานวนน้อย โดยคณะฯ ได้จัดตั้งกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นช่องทางสนับสนุนงบประมาณ และเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ สนใจในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ ร่วมทั้งจัดตั้งคลินิกทางวิชาการ เพ่ือให้คําแนะนําในการทําผลงานวิชาการ และให้
คําปรึกษาในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งพบว่าในปีการศึกษา 2557 
มีอาจารย์สนใจในการขอรับทุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ และมีการอาจารย์ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมจํานวน 6 คนคือ 
 ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน 2 คน คือ 1. อาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ  

 2. อาจารย์อํานาจ คงวารี  

ระดับ รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ 

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ 

 ระดับ ศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน คือ  1. รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข 

  2. รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ 

 - ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติของอาจารย์และนักศึกษา คณะฯ ได้ สร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันในต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาคณะ
จิตรกรรมฯ ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับศิลปินต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางาน และมี
โอกาสในการนําเสนอผลงานไปเผยแพร่ในต่างประเทศ โดยคณะฯ ได้ดําเนินการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-บุคลากรทางด้านศิลปะ ซึ่งในเบื้องต้นคณะฯ ได้จัดโครงการความร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ  

คณะฯ มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ/
คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบ และให้ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง  

โดยคณะฯ ได้นําข้อเสนอแนะของกรรมการไปใช้ในแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่คณะฯ วางแผนไว้ 
(เอกสารหมายเลข 5.1.3-1) 
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 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 ผู้บริหารของคณะจิตรกรรมฯ ไดบ้ริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ซ่ึง
สามารถแสดงผลการดําเนินงานอย่างชัดเจนได้ ดังนี้ 
 
หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1.  หลัก
ประสิทธิผล 

ผู้บริหารของคณะฯมีการกําหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  และ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน  โดยกาํหนดตัวบ่งช้ี  เป้าหมาย  เพื่อ
นําไปสู่การปฏิบตัิ  ให้สอดคล้องกับศักยภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

-  แผนยุทธศาสตร ์
   คณะจิตรกรรมฯ 
-  รายงานผลการดําเนินงาน 
   ตามแผนฯ 
-  รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการประจําคณะฯ 
 

2.  หลัก
ประสิทธิภาพ 

ในการเรียนการสอนของคณะฯ มกีารใช้สื่อและเทคโนโลยี   
เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพ  มีหอศิลป์ PSG 
Art Gallery วังท่าพระ และ หอศลิป์บรมราชกุมารี วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ์เป็นแหล่งเรียนรูด้้วยตนเองเป็นแหล่งให้
นักศึกษาสามารถศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ๆ  และเรียนรู้
เรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง  รวมทั้งไดน้ําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความเร็วสูงมาใช้ในการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง
อาคารต่าง ๆ ท้ังหมดของคณะฯ  เชื่อมต่อกับศูนย์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายInternet 
 

-  ห้องบรรยายและ 
   โสตทัศนูปกรณ์ประจําห้อง 
-  ศูนย์เรียนรูด้้วยตนเอง 
-  การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ ์
การเรยีนการสอน 

3.  หลักการ
ตอบสนอง 

-  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรไดพ้ัฒนาตนเองในการสรา้งสรรค์
ผลงาน การศึกษาต่อ การประชุม  การสัมมนาศึกษาดูงาน  การ
ทํางานวิจัยสร้างสรรคศ์ิลปะ โดยมทีุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
-  มีการสํารวจความคดิเห็นของนักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อนําผลมาปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และเป็นไปตามพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน 
-  มีการสํารวจความต้องการของผู้มารบับริการทางวิชาการ  เพ่ือ
นําความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะมาให้บริการทางวิชาการ ตาม
ศักยภาพของคณะฯ และตอบสนองความจําเป็น  ความต้องการ
ของผู้รับบริการสังคมและชุมชน  ซึ่งเป็นการเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งของสังคม  และชุมชน 

- เอกสารการพิจารณาทุน กองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ คณะจติรกรรมฯ 
 

4.  หลักภาระ
รับผิดชอบ 

มีการกระจายอํานาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บรหิาร
ระดับต่าง ๆ เช่น รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และเลขานุการ
คณะฯ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีและตาม
ระยะเวลาทีร่ะเบยีบของมหาวิทยาลัยกําหนด 

-  การประเมินตนเองของ 
   คณะกรรมการประจําคณะฯ         
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หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5.  หลักความ
โปร่งใส 

มีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกด้านต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  มีการเผยแพรร่ายงานการประชุม  
คณะกรรมการประจําคณะฯ  เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และอ้างอิง นอกจากนี้ยังมี
ช่องทางร้องเรียนปัญหาโดยคณะฯ ได้ทําตูร้ับข้อร้องเรยีน  

-  รายงานการประชุมคณะ 
   กรรมการประจําคณะฯ   
-  รายงานประจําปีคณะฯ 
 
 

6.  หลักการมี
ส่วนร่วม 

-  มีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ  ซึ่งมีคณาจารย์และ
บุคลากรจากภาควิชา สํานักงานฯ มาร่วมเป็นกรรมการชุดตา่ง ๆ 
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น  และมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ    

-  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ 
   คณะฯ 

7.  หลักการ
กระจายอํานาจ 

-  มีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานในด้านต่าง ๆ 
เช่น รองคณบดี และเลขานุการคณะฯ 

-  มีการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานระดับภาควิชา และ
สํานักงาน เพื่อพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
ตามภารกิจอย่างมีอิสระ 

-  มีการแต่งตั้งกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกจิที่
ได้รับมอบหมาย 

-  รายงานการประชุม  
   คณะกรรมการประจําคณะฯ 
-  กรรมการชุดต่าง ๆ ของ 
   คณะฯ 

 

8.  หลักนิติธรรม -  ปฏิบัติงานโดยยดึถือตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ  และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 

-  ในการพิจารณากําหนดนโยบาย  วางแผน และตัดสินใจใน
เรื่องที่สําคัญที่กําหนดในพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศลิปากร  
ว่าเป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะฯ  หรือเรื่อง
สําคัญที่จะเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อบุคลากร และนักศึกษา 
คณะกรรมการประจําคณะฯจะประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ
เพื่อถือเป็นหลักปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 

-  ใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานกับบุคลากรทุก
ระดับอย่างเท่าเทียมกัน  รวมทั้งมกีารประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนก็จะปฏิบตัิตามกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
เช่นเดียวกัน 

-  พรบ. มหาวิทยาลัยศลิปากร 
-  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของ 
   มหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน 
   ถือปฏิบัติ 

-  มติที่ประชุมคณะกรรมการ                   
ประจําคณะฯ  

 

9.  หลักความ
เสมอภาค 

-  ในการคัดเลือกบุคลากรเขา้ทํางาน  และคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษา  จะยึดหลักความรู้  ความสามารถ และความเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและรับทราบท่ัวกัน ไม่มีการกาํหนดเรื่อง
เพศ   สถานะภาพ เช้ือชาติ  ภาษา  ถิ่นกําเนิดเป็นต้น 

-  ประกาศรับสมัครคัดเลือก 
   บุคคลเข้าทํางาน 
-  ประกาศรับสมัครนักศึกษา 

10.  หลักมุ่งเน้น
ฉันทมต ิ

-  ในการบริหารงานในรูปแบบท่ีมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการจะมี
การประชุม  ร่วมแสดงความคิดเหน็  ร่วมตัดสินใจ  และลงมต ิ
-  มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับผ่านช่องทาง
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น  มีกลอ่งรับฟังความคิดเห็น   

-  รายงานการประชุม 
    คณะกรรมการประจําคณะฯ 
-  เว็บไซต์สายตรงคณบด ี
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 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 คณะยังไม่มีการดําเนินการ 

 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

 คณะฯ ดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

คณะฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ดังนี ้   
1) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทํา

ปฏิทินกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีการติดตามผลความก้าวหน้าการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2556 เพื่อที่จะนําไปพัฒนาและจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 และมีการ
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา  

2) มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา โดยส่งรายงานให้ต้น
สังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์คณะฯ และ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น   

3) มีการนําผลการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และบันทึกหลักฐานไว้เพื่อแสดงการ
ทํางานครบวงจร PDCA ที่ชัดเจน โดยได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ไดรับทราบ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปต่อไป 

(เอกสารหมายเลข 5.1-7) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 5.1.1-1 แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT คณะจิตรกรรมฯ 

เอกสารหมายเลข 5.1.2-1 - เอกสารรายงานผลการวิเคราะหร์ะดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 3/2557 วันพุธท่ี 12 
มีนาคม 2557 

เอกสารหมายเลข 5.1.3-1 - เอกสารแผนความเสี่ยงคณะจิตรกรรมฯ  
- ครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

เอกสารหมายเลข 5.1-7 รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพการศึกษา คณะจิตรกรรมฯ 
เอกสารสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ    

3 - 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  

5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1 การกํากับ
มาตรฐาน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   .......-.......   เกณฑ์ประเมิน    :  ....-... คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ :    ......5.....   เกณฑ์ประเมิน   :  ...4.. คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :      ......5.....     ผลการดําเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
  ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :   ......6.....    เกณฑ์ประเมิน :   ...5... คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
 
จากนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัย ที่ได้พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพของการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการได้รับรองมาตรฐานการศึกษา กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุให้สถาบันการศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพของสถาบันที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา การเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้
กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ ขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
ข้อกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 คณะฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบและเห็น
ความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 และได้
จัดทํารายงานการประเมินตนเองครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2543 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 คณะจิตรกรรมฯ ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบและกลไกในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับคณะฯ และหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ระบบ 
คือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ และระบบการประเมินคุณภาพ  

1. ระบบการพัฒนาคุณภาพ 
    คณะฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีระบบการ

พัฒนาคุณภาพประกอบด้วย การทบทวนนโยบายคุณภาพ และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่มีเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ด้วยกระบวนการคุณภาพ PDCA การพัฒนาระบบและกลไก ควบคุมให้การใช้ระบบ
และกลไกมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคณุภาพและการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะฯ  

2.  ระบบการติดตามคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการดําเนินงานประกันคุณภาพ วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน พร้ อมทั้งเสนอ
แนวทางพัฒนา โดยจัดทําเป็นรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานตามลําดับ เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
ผู้ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อ
นําเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 

3.  ระบบการประเมินคุณภาพ  
มีผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงานเป็นประจําทุกปีและต่อเนื่อง มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร
และเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย และมีการกํากับดูแลให้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปใช้ในการ
วางแผน มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะฯ เพื่อพิจารณารายงานและผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะวิชา และนําไปใช้กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และ
เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ ข่าวสารและเอกสารประชาสัมพันธ์ 
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โดยระบบและกลไกดังกล่าวนั้น คณะมีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรให้ดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้มีการเช่ือมโยงกับตัวบ่งช้ีการดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

 คณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมฯ เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะจิตรกรรมฯ โดย
ตําแหน่ง ทําหน้าที่ติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งคณะฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมีจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”  โดยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให้
เป็นไปตามระบบมีการรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอย่างสม่ําเสมอ 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะมีการจัดสรรทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน และงบประมาณ โดยกําหนดให้งานตรวจสอบและประกัน
คุณภาพการศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการ คณะจิตรกรรมฯ ทําหน้าที่ประสานงานในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามระบบการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  รวมถึงมี
คณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นปี
แรก และดําเนินการในทุกหลักสูตรที่คณะมีการจัดการเรียนการสอน โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3 -10 สิงหาคม 2557 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 ตรวจประเมินวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน ์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรตันาภริมย ์ กรรมการ 
4. นางสาวฉัตรระพี แย้มเกสร    เลขานุการ 
 5. นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ    ผู้ประสานงาน 

(เอกสารหมายเลข 5.1.4-1) 
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 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ตรวจประเมินวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น.  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชล ี  ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ิพลประเสริฐ  กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา โถพัฒตา   กรรมการ 
4. นางสาวเกวลี แพ่งต่าย    เลขานุการ 
5. นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร    ผู้ประสานงาน 

(เอกสารหมายเลข 5.1.4-2) 

         หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
ตรวจประเมินวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 ตรวจประเมินวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศภุกรณ์ ดิษฐ์พันธุ์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาครติ ชุ่มวัฒนะ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน กรรมการ 
4. .นางสาวนิศารัตน์ เวชประพันธ์ เลขานุการ 
5. นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร ผู้ประสานงาน 
6. นางพิมพ์ชญา สมมาก    ผู้ประสานงาน 

(เอกสารหมายเลข 5.1.4-3 และ 5.1.4-4) 

 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 ตรวจประเมินวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ เหล็กดี กรรมการ 
4. นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร เลขานุการ 
5. นางสาวเกวลี แพ่งต่าย ผู้ประสานงาน 
6. นางเยาวพา แจะจันทร์ ผู้ประสานงาน 

(เอกสารหมายเลข 5.1.4-5) 

และมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกหลักสูตร และได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 7/2558 วันพุธที่ 19 
สิงหาคม 2558 พิจารณา  (เอกสารหมายเลข 5.1.4-6) 

 

 

 

 



 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557                                                                                                  หน้า 158 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรมฯ ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 แต่เนื่องจากเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ครั้งแรก ดังนั้นในการนําข้อเสนอแนะต่างๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลักสูตรจึงต้องดําเนินการในปีการศึกษา 2558 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2557 จึงยังไม่ปรากฏผล
การปรับปรุงหลักสูตรจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมฯมีการประเมินหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร และทุกหลักสูตรมี
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ผ่านทุกหลักสูตร 

 

 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 5.1.4-1 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรศลิปบณัฑิต สาขาทัศนศลิป ์

เอกสารหมายเลข 5.1.4-2 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป ์

เอกสารหมายเลข 5.1.4-3 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป ์

เอกสารหมายเลข 5.1.4-4 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาทัศนศิลป ์

เอกสารหมายเลข 5.1.4-5 เอกสารรายงานผลการประเมินหลกัสูตรหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศน
ศิลปศึกษา 

เอกสารหมายเลข 5.1.4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะจติรกรรมฯ ครั้งท่ี 7/2558 วันพุธที่ 19 
สิงหาคม 2558 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลการประเมนิ และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
 

สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมินของ 

คณะ
จิตรกรรมฯ 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 2.5 

13.52 2.70 2.7 2.70 

  5   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 7.94 

5 7.58 0.47 0.47 

  66 0.47   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 37.09 

25 37.88 2.37 2.37 

  66 2.37   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจาํ 

1-(-0.5) 

 526.07  8.35     ปรับตัวเลขอาจารย์
ประจําโดยไม่นับรวมลา

ศึกษา 63       
1) หาค่าความต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 8.35 4.38 5 5   

8 4.38       
2) กรณี ข้อ 1) ค่าร้อยละมากกว่าร้อย
ละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 สูตร = 
20-ค่าร้อยละจากข้อ 1)x5/100 

20 - 7.25 15.63 1.24 7.81 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

ตัวบ่งช้ีที ่1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

5 ข้อ 6 ข้อ 5 5 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.42 3.42   

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์  

5 ข้อ 6 ข้อ 5 5   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมินของ 

คณะ
จิตรกรรมฯ 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ  
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ  
(เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

100,000 
บาท/คน 

6,950,000 110,317.46 5 5.00 ปรับตัวเลขเงิน
สนับสนุนงานวจิัยและ

สร้างสรรค ์63 5.52 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 100% 

112.80 170.91 5.00 5.00 
ปรับจํานวนช้ินผลงาน 

66 21.36     

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม     

4 ข้อ 6 ข้อ 5 3 
ได้ 4 ข้อ (ไม่ได้ข้อ 4,5) 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 3.00   

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 7 ข้อ 5 5 

ได้ 6 ข้อ (ไม่ได้ข้อ 5) 

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 ตามเกณฑ์ สกอ. 5.00 5.00   

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ 4 ข้อ 3 3 
  

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกนั
คุณภาพหลักสตูร 

5 ข้อ 5ข้อ 4 4 
  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 ตามเกณฑ์ สกอ. 3.50 3.50   

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.04 3.89   
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โดยมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะของแต่ละองค์ประกอบ 

1. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ 
จุดแข็ง 

คณาจารย์มีคุณภาพสูงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ดําเนินมาตรการเชิงรุกในการเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ผลักดันให้เกิดผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเทียบเคียงกับคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรบริหารจัดการโดยให้บทบาทกับอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือสามารถรับผิดชอบหลักสูตรได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพอย่างครบถ้วน 

 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดแข็ง 

1. คณะมีนโยบายชัดเจนและให้ความสําคัญในการส่งเสริมการวิจัยและการสร้างสรรค์งาน
ของคณาจารย์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ 

2. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการวิจัยและสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นที่ยอมรับ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติให้มากข้ึน 
2. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเป็นสถาบันชั้นนําด้านศิลปะ 
3. จัดสรรเงินสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างสรรค์ให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศให้มากข้ึน เพ่ือการวิจัยร่วมกันและการเรียนรู้
องค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การเขียนข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ควรเขียนให้ชัดเจน ทั้งในด้านทุนสนับสนุนในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ และจํานวนเงินให้ตรงกันทั้งเล่ม 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. ทุกโครงการเป็นโครงการแบบให้เปล่า สร้างประโยชน์ให้กับคณาจารย์, นักศึกษา, ชุมชน 
อย่างแท้จริง 

2. สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับคณะฯ เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับ 

2. ดําเนินการให้ครบ PDCA 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดทําแผนบริการวิชาการแยกออกเป็นแผนเฉพาะให้ชัดเจน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ควรกําหนดวาระการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ให้เป็นวาระเฉพาะในเรื่องบริการวิชาการ เพ่ิอ
พิจารณา 

 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 

ดําเนินการครบ PDCA 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแยกออกเป็นแผนเฉพาะให้ชัดเจน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ควรกําหนดวาระการประชุมกรรมการประจําคณะฯ ให้เป็นวาระเฉพาะในด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพิจารณา 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

มีแผนกลยุทธ์การดําเนินการตามแผน และมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2  ข้อ 5 และ ข้อ 6 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารและเตรียมความ
พร้อมการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 

2. ควรทําเกณฑ์มาตรฐานให้ครบทั้ง 6 เกณฑ์ โดยเฉพาะเกณฑ์ข้อที่ 5 เพ่ือให้ครบองค์ประกอบ 
PDCA 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ตั้งคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผลในเกณฑ์ท่ียังไม่ได้ดําเนินการ ตามข้อเสนอแนะในจุดที่ควร
ควรพัฒนา 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
ควรศึกษาข้อมูลจากสถาบันอื่น เพ่ือนํามาเปรียบเทียบและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 
 

2. ข้อเสนอแนะในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรวางยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน เพื่อคณะจะได้ดําเนินการไปในแนว

เดียวกัน 
- มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุผลอย่างจริงจัง 
- มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ของชีวิตและทรัพย์สิน ของวัง

ท่าพระ 
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