
Strategy Map   คณะมัณฑนศิลป   มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน : ผูนําดานการเรียนรูและสรางสรรคศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ (The Leader of Learning and Creating International Design Arts)

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยศิลปากร : "ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค" (Silpakorn is a leading creative university)

การพัฒนาระบบการประกัน 

ติดตามและประเมินคุณภาพ

บัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะที่เปน

เอกลักษณของ ม.ศิลปากร และ

ตอบสนองความตองการของสังคม

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

มีคุณภาพและมาตรฐาน

เปนที่ยอมรับ

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

มีความเขมแข็ง และมีการพัฒนา

อยางยั่งยืน

ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ไดรับการอนุรักษ และสงเสริม

การรักษาคุณคาและเพิ่มมูลคา

องคกรมีโครงสรางและระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

คลองตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง

องคกรมีระบบสารสนเทศ เพื่อ

การบริหารจัดการครอบคลุม  

พันธกิจและการดําเนินการตาง ๆ

บัณฑิตมีงานทําและมี

ความรับผิดชอบตอสังคม

จัดสภาพแวดลอมของ

คณะฯใหเอื้อตอการ

เรียนรูของนักศึกษา

สงเสริมการนํางานวิจัย/

สรางสรรค นวัตกรรมของ

คณะไปใชประโยชน

เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน โดยการ

เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative 

Economy)

สงเสริม สนับสนุน

การเปนศูนยกลางขอมูล 

เพื่อการเรียนรูทางศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติ

พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม

พันธกิจและการดําเนินงานตางๆ 

ของคณะและมหาวิทยาลัย

จัดการเรียนการสอน

และพัฒนาหลักสูตรที่

สงเสริมใหผูเรียนมี

ความคิดสรางสรรค

ปรับโครงสรางและ

ปรับปรุงระเบียบ/

ขอบังคับ รองรับการ

เปลี่ยนแปลง

พัฒนาขีดความสามารถ

และสมรรถนะของ

บุคลากรตามสายการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนา

สภาพแวดลอมให

เอื้อตอการเรียนรู 

สงเสริมใหเกิด

สงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนที่เนนใหผูเรียนมี

ความคิดสรางสรรค

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

นักออกแบบ 

นักสรางสรรคทุกระดับ

จัดใหมีระบบและกลไก 

พัฒนาศักยภาพ

การวิจัย/สรางสรรค

จัดใหมีระบบการติดตาม

และประเมินคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานของ

หลักสูตร

สงเสริมศักยภาพงานวิจัย

 งานสรางสรรคและ

เผยแพรแกบุคลากรสาย

วิชาการ

จัดหนวยงานเพื่อเปน

ศูนยกลางขับเคลื่อนการ

ใหบริการทางวิชาการ

จัดใหมีระบบและกลไก

สนับสนุนการใหบริการ

ทางวิชาการ

มีระบบติดตามและ

ประเมินผลการใหบริการ

ทางวิชาการ

สนับสนุน สงเสริมใหนํา

ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สรางสรรค(Creative 

สรางเครือขายความ

รวมมือทางดานศิลปะ

และวัฒนธรรม

จัดใหมีระบบและกลไกที่

เอื้อและสอดคลองกับ

การบริหารจัดการคณะ

จัดใหมีระบบและกลไกใน

การติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะ

จัดใหมีระบบและกลไก

ประเมินสมรรถนะการ

ทํางานของบุคลากรทุกระดับ

จัดหาซอฟตแวร ลิขสิทธิ์

ที่จําเปนสําหรับการใช

งานดานตางๆ ของคณะ

ปรับปรุงสารสนเทศให

ครอบคลุมสําหรับการ

ดําเนินการตางๆ ของคณะ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อ

รองรับการจัดการศึกษา

พัฒนาระบบการบริหารวิชาการ

และวิจัย

การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู

และการทํางานเชิงสรางสรรค

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการของคณะ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดานตางๆ
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วิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SWOT Analysis) 

 
จุดแข็ง 
 

• มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก / เปิดสอนมายาวนาน ทําให้มีนักเรียนท่ีมีความสามารถและความตั้งใจมาสมัคร คณะจึง
สามารถ คัดเลือก ผู้เข้าศึกษาท่ีมีคุณภาพดีได้ 

• มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศลิปะการออกแบบ เนื่องจากมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพ และในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ 

• ธรรมชาติของสาขาวิชาเอื้อกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

• ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรยังอยู่อัตราท่ีตํ่ากว่าสถาบันอ่ืน 

• มีศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงอยู่ในวงวิชาชีพจํานวนมาก เอ้ือกับการเชิญวิทยากรภายนอก และการจ้างงานบัณฑิตจบ
ใหม่ 

• ทําเลท่ีต้ังในวังท่าพระต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดอ่อน  
 

• รับนักศึกษาได้จํากัด เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติ และพื้นท่ีเดิมของคณะไม่อาจขยาย
เพ่ิมได้อีกแล้ว 

• การสอน 2 วิทยาเขต ทําให้การบริหารจัดการยาก และบางภาควิชาเรียนท่ีวิทยาเขตนครปฐมตลอดหลักสูตร 
อาจทําให้นักเรียนไม่อยากเดินทางไกล 

• อาจารย์มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด 

• ความล่าช้าของระบบราชการ ทําให้การบริหารจัดการหลายส่วน ไม่คล่องตัว 

• คณะมีตําราวิชาการน้อย รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการท้ังของคณาจารย์และนักศึกษาน้อย 

• การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและผลงานของบุคลากรและนักศึกษาน้อย 
 

โอกาส 

• นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาลสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสาขาวิชานี ้

• สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้แผนการตลาดของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เน้นการจัดประกวดผลงาน
ออกแบบมากข้ึน ซ่ึงนักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้รางวัลอย่างสมํ่าเสมอ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ
โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

• เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยข้ึน  ทําให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการเรียนการสอนของ
คณะได้อย่าแพร่หลายมากข้ึน 
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อุปสรรค 

• ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอกับการพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนต่างๆ 
รวมท้ังพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้ทันสมัย 

• เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เช่น คุณวุฒิอาจารย์ หรือการรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ฯลฯ ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนการสอนและบุคลากรของสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  ซ่ึง
เน้นการปฏิบัติ ทําให้เป็นการเพ่ิมภาระงานแก่อาจารย์มากข้ึน 

• สถาบันคู่แข่งโดยเฉพาะเอกชนมีเงินทุนและศักยภาพในการจัดหาบุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
ประชาสัมพันธ์สถาบันได้มากกว่า 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้ความชํานาญเฉพาะทางของสาขาวิชามีความสําคัญลดลง เช่น ซอฟท์แวร์
ใหม่ๆ ทําให้การสร้างผลงานออกแบบง่ายข้ึน องค์กรท่ีมีงบประมาณจํากัด อาจลดการจ้างงานนักออกแบบ 

• การประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก 
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•  ปรัชญา  
บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้านมัณฑนศิลป์  เป็นผู้รอบรู้  

มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วินจิฉัย   มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาตนเอง  มีคุณธรรมและนําคุณประโยชน์
มาสู่สังคม 

(ผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ คร้ังท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 16  กันยายน  2553) 

 

•  ปณิธาน  
สร้างบัณฑิตใหม้ีคุณธรรมและภูมิปัญญา  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในศิลปวทิยาการ เพือ่ร่วมพัฒนา

สังคมไทยให้ยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการผลิตนักออกแบบที่มีความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ด ี

(ผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ คร้ังท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 16  กันยายน  2553) 

 

•  วิสัยทัศน์  
ผู้นําด้านการเรยีนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ 
The Leader of Learning and Creating International Design Arts 

(ผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ คร้ังท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 16  กันยายน  2553 และที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ คร้ังท่ี 9/2553  เม่ือวันท่ี  14  ตุลาคม 2553  ให้ความเห็นชอบการปรับ

วิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษ) 

 

•  พันธกิจ 
1. ผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชพีชั้นสูงสาขามณัฑนศิลป์  ให้เป็นผู้เพียบพรอ้มด้าน

ความคิด  สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

2. ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง 

3. ให้บรกิารทางวชิาการแก่สังคมตามศักยภาพทีม่ีอยู่ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางเทคนิควทิยาการ  
การสร้างสรรค์  และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 

4. ทํานุบํารงุและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งของศิลปวัฒนธรรมไทย   และการ
ประยุกต์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ใหป้ระสานกลมกลืนกับคุณค่าใชส้อยของการออกแบบ
สมัยใหม ่
 

(ผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ คร้ังท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 16  กันยายน  2553) 
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•  วัตถุประสงค ์
1. จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทกุหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร วธิกีารสอน และบุคลากร

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2. วิจัย สร้างสรรค์ในสาขาวิชามัณฑนศิลป์และสาขาวิชาทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่สร้างองค์ความรู้ พัฒนาการ

เรียนการสอน และพัฒนาชุมชนสังคม 
3. จัดกิจกรรมบรกิารวิชาการ เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้และเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน และ

ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือวงวิชาชพี 
4. เผยแพร่ผลงานศิลปะการออกแบบของบุคลากรและนักศึกษาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5. ปรับปรงุระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาการศึกษา  การวจิัยสร้างสรรค์ 
6. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดับการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
(ผ่านความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ คร้ังท่ี 8/2553 เม่ือวันท่ี 16  กันยายน  2553) 
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แผนยุทธศาสตร์คณะมัณฑนศิลป์  พ.ศ. 2553–2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
• ยุทธศาสตรท์ี่ 1   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ใหผู้้เรียนมีความคิด 
          สร้างสรรค ์
เป้าประสงค์  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้าน  
                       มัณฑนศิลป์ มีความรอบรู้ ทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วนิิจฉัย และมีความคิดสร้างสรรค์  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละ  80 ของหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานของ สกอ.  
2. ร้อยละ  50  ของหลักสูตรมีลักษณะเชงิสร้างสรรค์   
3. ร้อยละ  50  ของหลักสูตรที่ไดร้ับการพัฒนาปรับปรงุอย่างสรา้งสรรค์ตอ่จํานวนหลักสูตรที่

ต้องปรับปรงุทัง้หมด   
4. ร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 1 ปี 

 

นโยบายที ่ 1      การปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. 
กลยทุธท์ี่    1.1 พัฒนาหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนเพือ่ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรการที่  1.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติ (1) จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
(1.1)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา 
        ต่าง ๆ ของคณะ 

         (1.2) ส่งเสริม/สนับสนุนให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
         (1.3) ทบทวนและปรับระเบียบ/ขอ้บังคับที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการ 

            เรียนการสอนให้เอือ้ต่อการพัฒนาหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและ 
            หลากหลาย 

มาตรการที่  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
แผนปฏิบัติ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์

(1.1) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการเรยีนการสอน 
 

นโยบายที ่ 2      การปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
กลยทุธท์ี่    2.1  พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
มาตรการที่  2.1.1    พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ 

    นําไปใช้ตอบสนองความตอ้งการของสังคมได้จริง 
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แผนปฏิบัติ (1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเชงิบูรณาการ ระดับปริญญาตรีและ 

      ระดับปรญิญาโท 
      (1.1) โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ 
             เครือ่งประดับ 
 

มาตรการที่  2.1.2  ผลักดันให้มีการเปิดหลกัสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรสร้างสรรค์      
  แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดให้หลักสูตรสร้างสรรค์เป็นเงื่อนไขในการเปิดหลักสูตรใหม่  

      โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
      (1.1) โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ 
      (1.2) โครงการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการการ 
             ออกแบบ 
      (1.3) โครงการหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ   
              (ไทย) 

กลยทุธท์ี่   2.2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอกทัง้ 
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรการที่  2.2.1  สร้างความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจ 
                         ศึกษา 

แผนปฏิบัติ (1) จัดทําแผนความร่วมมือสหกจิศึกษาระหว่างคณะวิชากับหนว่ยงาน    
    ภาครัฐ/เอกชน 

มาตรการที่  2.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบัน  
   องค์กรและหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ ในการ    
   จัดการเรียนการสอนร่วมกนั 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดทําขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวิชาการกบัสถาบันการศึกษาอื่นใน 
                          ระดับนานาชาติ 

    (2)  ส่งเสริมสนับสนุนการให้เกดิการแลกเปล่ียนทางด้านวิชาการ 
 

นโยบายที ่ 3      พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
กลยทุธท์ี่   3.1  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
มาตรการที่  3.1.1  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

              หลกัสูตร 
แผนปฏิบัติ (1) จัดทําฐานขอ้มูลการตดิตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต  
                        (1.1) สํารวจภาวะการมงีานทําของบัณฑิต 
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นโยบายที ่ 4      พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
กลยทุธท์ี่   4.1  พัฒนาการจดัการเรียนการสอนเพือ่ให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรการที่  4.1.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ 
                        นําไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง 

แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดให้มีหน่วยงาน/คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียน 
     การสอน  

(1.1) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของผู้จ้างงาน 

มาตรการที่  4.1.2  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

     ศิลปากร 
(1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
       ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : การพัฒนา 
        รายละเอยีดของรายวิชาให้มีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติ (2)  พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ  
                          เทคโนโลยี และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(2.1)  จัดทํารายวิชาพื้นฐานและ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
        ระดับอุดมศึกรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบ E-learning 
(2.2)  โครงการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมณัฑนศิลป์ 

มาตรการที่  4.1.3  พัฒนาหลกัสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ 
                        นําไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคม 

แผนปฏิบัติ (1)  พัฒนากลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษา 
                          ของวิชาศึกษาทัว่ไป 

(1.1)  ปรับปรุงการจดัการศึกษาของกลุ่มรายวชิาศึกษาทัว่ไปให้ 
       นักศึกษามีพื้นความรู้และความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการ 
       ศาสตร์ 
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•  ยุทธศาสตรท์ี่   2   การปรับปรุงและพฒันาด้านกิจการนักศึกษาเปน็แหล่งเรียนรูร้ะบบคุณค่าและมี 
       ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

เป้าประสงค์ นักศึกษามีแหลง่เรียนรู้ระบบคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง ที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม   170   คน 

นโยบายที ่5   การปรับปรุงและพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
กลยทุธท์ี่   5.1   ส่งเสริมการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีศักยภาพ และ 
             ความเข้มแข็ง 
มาตรการที่  5.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษา องค์กรนักศึกษา และ 
                        บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวขอ้งกับงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติ   (1)  จัดทําแผนพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
         (1.1)  แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 

    (2)  จัดกิจกรรมสร้างความรว่มมือภายในระหว่างฝ่ายกจิการนักศึกษา  
                                                  คณะวิชา สภานักศึกษา และสโมสรนกัศึกษา 

         (2.1)  โครงการที่เกีย่วขอ้งกับกิจกรรมนักศึกษา  
 

มาตรการที่  5.1.2  จัดสรรทรัพยากร สําหรับการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ 
             พัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์  คุณธรรม จริยธรรมต่อสงัคม  
แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดหลักเกณฑ์ให้มกีารจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานด้าน 
                          กิจการนักศึกษาอย่างชดัเจน 
         (1.1)  การสํารวจความตอ้งการทรัพยากรเพื่อการพัฒนานักศึกษา 
                                    สาขาต่าง ๆ  

มาตรการที่  5.1.3   สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้นํานักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น/ระหว่าง  
       คณะวิชา  

แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมใหผู้้นํานักศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้นํานักศึกษากับ 
                          สถาบันการศึกษาอื่น  

(1.1) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการสาขาวิชาของ 
คณะวิชากับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

กลยทุธท์ี่   5.2   เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
มาตรการที่  5.2.1  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง 
                        วชิาชีพ 
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แผนปฏิบัติ   (1)  ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการ 
                            พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

(1.1) โครงการกิจกรรมนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน 
วิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) โครงการกิจกรรมประกวดแข่งขนัด้านศิลปะการออกแบบ 
 

•   ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค ์
เป้าประสงค์  คณะฯมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. จํานวนแหล่งเรยีนรู้ทีเ่พิ่มขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนกัศึกษา  1  แห่ง 
2. ร้อยละ 80  ของนักศึกษามีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู ้
3. จํานวนโครงการที่ส่งเสริมให้บคุลากร/นกัศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขสภาพแวดล้อม

ของคณะ  1  โครงการ 
นโยบายที ่ 6   บริหารจัดการพื้นที่และสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา ให้มีแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
                   และความคิดสร้างสรรค ์
นโยบายที ่ 7   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา 

กลยทุธท์ี่   7.1 บริหารจัดการพื้นที่และสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา ให้มีแหลง่เรียนรู้ที่เอื้อให ้
เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรการที่  7.1.1  พัฒนาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาของคณะฯ ให้มีศักยภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                        และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษา 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดพื้นที่ Learning Park เพื่อใหเ้กิดการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
                           (1.1)  สํารวจความต้องการประสิทธิภาพแหล่งเรยีนรูข้องนักศึกษา 

     
กลยทุธท์ี่   7.2 สนับสนุนสื่อ อปุกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ 
                      นักศกึษา 
มาตรการที่  7.2.1   พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ มีความเพียงพอ 
                         ต่อการใช้งานและมีความทันสมัย 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดหาส่ือ อปุกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู ้
                          ของนักศึกษา 

(1.1) โครงการจัดหาส่ือ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้องนักศึกษา 
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มาตรการที่  7.2.2  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาทาง 
                        กายภาพหรือสภาพแวดล้อมทัง้สองวทิยาเขตของคณะฯ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
                        ของสังคม 

แผนปฏิบัติ (1)   โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 
                           แก้ปญัหาทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมทุกวทิยาเขตของคณะฯ 

(1.1) โครงการสํารวจความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ปัญหาทาง
กายภาพหรือสภาพแวดล้อม 

(1.2) โครงการส่งเสรมิการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์
 

•  ยุทธศาสตรท์ี่   4   การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
 เป้าประสงค ์   เป็นคณะวิชาวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ/การ
ได้รับสิทธิบตัร และอนุสิทธิบัตรต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน ต่ออาจารย์
ประจําและนักวจิัยประจํา  บาท/ป ี

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมได้
ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

นโยบายที ่8   ผลักดันและพฒันาผลงานวจิยัและสร้างสรรค์ของคณะฯ 
กลยทุธท์ี่   8.1 ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชงิสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการนําไปใช้ 
                     ประโยชน์ 
มาตรการที่  8.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพการวจิัย/สร้างสรรค์และเผยแพร่ 

   งานวจิัย/สร้างสรรค ์
แผนปฏิบัติ (1)  จัดทําแผนแม่บทการวิจัย/สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ 
                          วจิัยของมหาวิทยาลัย 

          (1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเหน็เรื่อง การ 
                                                          พัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนและการบริหารจัดการคณะฯ 

แผนปฏิบัติ (2)  กําหนดนโยบายให้มกีารทาํงานวิจัยเชิงบูรณาการ 
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          (2.1)  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ 
                                                           ประจําคณะฯ 

แผนปฏิบัติ (3)  สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมเขยีนโครงรา่งงานวจิัยเพือ่ขอรับทุน 
                          สนับสนนุจากภายนอกและได้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ 
                           นานาชาติ 

          (3.1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั/ 
                                                          สร้างสรรค์ 

แผนปฏิบัติ (4)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการเขยีนโครงร่างงานวจิัย (Research  
                          Proposal Development Grant)  สําหรับการเสนอขอทุนสนับสนุน 
                           จากแหล่งทุนภายนอก 
แผนปฏิบัติ (5)  สนับสนุนงบประมาณในการแปลผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อ 
                          ตพีิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาต่างประเทศเพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
                           ระดับนานาชาติ 
แผนปฏิบัติ (6)  จัดสรรทุนพัฒนาผลงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (7)  สนับสนุนเงินรางวัลใหอ้าจารย์ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที ่
                          ไดร้ับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
แผนปฏิบัติ (8)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
แผนปฏิบัติ (9)  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดทํา/เผยแพร่โครงการวจิัย/สร้างสรรค์        
แผนปฏิบัติ (10) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเฉพาะนักวิจยัรุ่นใหม่ 

 
กลยทุธท์ี่   8.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพือ่

แสวงหาแหล่งทุนใหม่ ๆ  
มาตรการที่  8.2.1 ส่งเสริมใหมี้การทําสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีทุนสนับสนุน   
                       การทําวจิยั 

แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการทําโครงการวิจัยร่วมกับภาครฐัและเอกชน 
แผนปฏิบัติ (2)  แสวงหาความร่วมมือทางดา้นการวจิัยกับมหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน 
                          ระดับนานาชาติ 
  (2.1)  โครงการสาธิตการใช้วัสดุก่อสร้างในการออกแบบตกแต่งภายในที่พกั 

        อาศัยโดยใช้แนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อกรณีศึกษา บ้านเอื้ออาทร  
        รังสิตคลองสาม ปทุมธานี 

   (2.2)  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการวิจารณ์งานทางการออกแบบ 
                              พื้นทีภ่ายใน 
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  (2.3)  การนําเสนอภาพลักษณเ์ครื่องประดับไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากล :  
                              โครงการสร้างตราสินค้าเครื่องประดับชาติพันธุร์่วมสมัยที่มีรากฐาน 
                              จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (2.4)  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผือวัสดธุรรมชาติใน 
                              ท้องถิน่ 
  (2.5)  การออกแบบพัฒนาเครือ่งขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสูญญากาศเพือ่ 
                              การสาธิตและสร้างตน้แบบผลิตภัณฑ์  

มาตรการที่   8.2.2  สนับสนุนให้นําปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และ 
                          ชุมชนหรือสังคม มาใช้เป็นโจทย์วจิัย หรือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียน 
                          การสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการทําโครงการวิจัยร่วมกับภาครฐั เอกชน และชุมชน 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านบริการวชิาการ 
 

• ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสรา้งความเข้มแข็งใหช้มุชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ  
อย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละ  80 ของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ปัญหา
และเสริมสร้างความเข้มแขง็ หรือมกีารเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) แก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ ต่อโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

2. ร้อยละ  80  ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
นโยบายที ่ 9   ปรับและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก 

กลยทุธท์ี่  9.1  สร้างความเขม้แข็งด้านการบริการวิชาการให้เป็นกลไกในการสร้างรายได้ของคณะ 
มาตรการที่   9.1.1  ปรับบทบาท ระบบการบริหารจัดการใหม่ และแผนดําเนินงานด้านการบริการ 
                         วิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก ให้เป็นแหลง่สร้างรายได้ของคณะวิชา  

แผนปฏิบัติ (1)  ปรับโครงสร้าง/กระบวนงานในเชิงรุก โดยหาช่องทาง/กลุ่มเป้าหมาย 
                           ใหมเ่พือ่เพิ่มรายได้ใหก้ับคณะวิชา 

(1.1) โครงการศูนย์นวัตกรรม คณะมณัฑนศิลป์ 
แผนปฏิบัติ (2)  แสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือกับทกุภาคส่วนในการให้บริการ 
                          วิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
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นโยบายที ่ 10   การให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแกชุ่มชน 

กลยทุธท์ี่   10.1  ให้บริการวิชาการที่สร้างคุณค่าแก่มหาวทิยาลัยและเพิ่มคณุค่าแก่ชุมชนให ้
                       เข้มแขง็และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความ 

  หลากหลาย 
มาตรการที่  10.1.1   พัฒนาการให้บริการวิชาการโดยพัฒนามาจากงานวิชาการหรืองานวิจัยของ  
                          คณะ รวมทั้งมีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความหลากหลาย ตอบสนอง 
                          ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน  

แผนปฏิบัติ   (1) จัดทําแผนงานการให้บรกิารวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
                         ชุมชน สังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง และนําไปสู่การเกิดรายได ้

    ชุมชน 
(1.1) โครงการสํารวจความต้องการเกี่ยวกับบรกิารวชิาการและวิชาชีพ 
        ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม 

แผนปฏิบัติ   (2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรอืส่งเสริมเศรษฐกิจ 
                          สร้างสรรค์ (Creative Economy) แก่ชุมชน สังคม 

(2.1) โครงการบรกิารวิชาการที่มีรูปแบบการให้บรกิารวิชาการที่มีความ
หลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ให้ชุมชน 

(2.2) โครงการบรกิารวิชาการที่สร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายไดแ้ก่
ชุมชน สังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยทุธท์ี่   10.2  พัฒนาระบบและกลไกการจัดเก็บและติกตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 
มาตรการที่  10.2.1  จัดให้มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 

แผนปฏิบัติ   (1) จัดทําฐานขอ้มูลด้านการให้บริการวิชาการ   
 
กลยทุธท์ี่   10.3  พัฒนาคุณภาพงานบริการวชิาการให้เข้มแข็งและสร้างงานวิจัยที่สามารถ 
                      นําไปใช้บริการวิชาการได้   
มาตรการที่  10.3.1  สนับสนุนการจัดทําโครงการวิจยัที่ตอบสนองกับความต้องการพัฒนา/ 
                         แก้ปัญหาของชุมชน  

แผนปฏิบัติ   (1) จัดโครงการบริการวิชาการ ที่ตอบสนองกับความต้องการพฒันา/แก้ไข 
                         ปัญหาของชุมชน  
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กลยทุธท์ี่   10.4  มีการประเมินผลการดําเนินงานจากการให้บริการวิชาการเพื่อปรับปรุงการ 
                      ดําเนินงานให้ดีขึ้น   
มาตรการที่  10.4.1  จัดให้มีระบบการประเมินผลการดําเนินงานจากการให้บริการวิชาการ   

แผนปฏิบัติ   (1) โครงการประเมินผลการดําเนินงานจากการให้บรกิารวิชาการ  
 

กลยทุธท์ี่   10.5  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ 
                       ถนัดและในด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอื่น ๆ  
                       การให้บริการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าบริการ หรืออาจคดิค่าใช้จ่ายตามความ  
                       เหมาะสม ให้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  องคก์ารอิสระ องค์การสาธารณะ 
                       ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลาย 
มาตรการที่  10.5.1 ให้บริการวิชาการแก่ชมุชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบต่าง ๆ ตามความ 
                        ถนัดและในด้านที่คณะวิชามีความเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขา 

   อื่น ๆ  
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบรกิารวิชาการในรปูแบบที่หลากหลายตามความถนัดในด้าน 
                          ที่คณะมีความเช่ียวชาญ หรือมกีารบูรณาการกับสาขาอืน่ ๆ  

มาตรการที่  10.5.2   ให้บริการวิชาการโดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ทั้งองค์กรภาครัฐและ 
                          เอกชน องคก์รอิสระ องค์กรสาธารณะ ฯลฯ  

แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบรกิารวิชาการที่จดัให้ชุมชน และสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
                          (โครงการจากงบประมาณแผ่นดิน) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

• ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการ 
ประยุกต์ใชเ้พือ่รักษาคุณค่าและเพิ่มคุณคา่ในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ เป็นผู้นําในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษแ์ละส่งเสริม

เอกลักษณข์องชาติ 
2. ร้อยละ 50 ของโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมที่นําความรู้มาประยุกตใ์ช้ เพือ่รักษาคุณค่าหรือ

เพิ่มมูลค่าต่อโครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
นโยบายที ่ 11   จัดต้ังสถาบันด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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กลยทุธท์ี่   11.1  จัดต้ังศูนย์ขอ้มูลเพือ่การเรียนรู้ทางศลิปะ วัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  11.1.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ และการสร้างสรรค ์

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการจดัทําฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านออกแบบและ 
                          สร้างสรรค์   

กลยทุธท์ี่   11.2  ผลักดันให้มีการนําผลงานที่จัดการแสดงให้เป็นรูปแบบที่สามารถนํามาใช้ 
ประโยชน์ 

มาตรการที่  11.2.1         ประสานงานและส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่ผลงาน 
                                ศลิปะและงานสร้างสรรค ์

แผนปฏิบัติ (1)  แสวงหาความร่วมมือ และแหล่งทุนจากภายนอก 
   

 
นโยบายที ่ 12   อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลยทุธท์ี่   12.1 มีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมให ้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

มาตรการที่  12.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลอ้งกับ 
                          อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อชมุชน 

แผนปฏิบัติ (1)  แผนงานการดําเนินงานด้านการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมสอดคล้อง 
     กับอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อ 
      ชุมชน 

มาตรการที่  12.1.2  มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับงานวิจัย และการบริการ 
    วชิาการแต่ละสาขาวิชา 

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม มกีารบูรณาการเข้ากบังานวิจัยและ 
     งานบริการวิชาการ 

 
กลยทุธท์ี่   12.2 พัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก ่มาตรฐานด้าน 
                     นโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐาน และด้าน 
                     การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
มาตรการที่  12.2.1  เชื่อมโยงความรู้ทอ้งถิน่สู่สากลอันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู  อนุรักษ์ สืบสาน  

    พัฒนา  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิความเช่ือมโยงความรู้ท้องถิ่นใน             
                          เชงิฟื้นฟ ูอนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา  เชน่  โครงการ/กจิกรรมอนุรักษ์   
                           ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ ศาสนา ภาษา ศิลปกรรม 
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                           การละเล่น  การแต่งกาย วิถีชีวติ  ฯลฯ โดยความร่วมมือทางด้าน 
                           ศิลปะและวัฒนธรรมกบัภาครัฐและเอกชน ทัง้ระดับทอ้งถิ่น   
                           ระดับชาติ และนานาชาติ 

มาตรการที่  12.2.2  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค ์ 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ  

     วัฒนธรรมในยุคใหม่ ด้วยระบบดิจิตอล   
 

มาตรการที่  12.2.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค ์
    ความรู้ที่ดีขึน้   

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักใน 
ความสําคัญของภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น สามารถนํามาพัฒนา    

     ให้เกิดรายได้ใหก้ับท้องถิ่น  
มาตรการที่  12.2.4   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อน 

      เศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative  Economy) 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการดา้นการออกแบบส่ือ ส่ิงพิมพ์ โฆษณา การตกแต่งและการ 

     ก่อสร้างเชงิสร้างสรรค์ 
    (2)  โครงการผลิตวัสดุเชิงสร้างสรรค์ 
    (3)  โครงการอนุรักษ์งานศิลป ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค ์

 
กลยทุธท์ี่   12.3 จัดต้ังศูนย์ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปะวฒันธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการที่  12.3.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ และงานสร้างสรรค์  

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านศิลปะ การออกแบบ งาน 
     สร้างสรรค์ 
(2) แผนการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรยีนรูท้าง 
      ศิลปวัฒนธรรมและมรดกของชาติ ใหเ้ป็นที่รู้จกัทัง้ในระดบัชาติ   
      นานาชาติ 

มาตรการที่  12.3.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน  
                           ทั้งระดบัท้องถิ่น  ระดบัชาติ และนานาชาติ 

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านศิลปะและการออกแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการบรหิารจัดการ 
 

• ยทุธศาสตร์ที ่  7  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธภิาพ เพื่อการเป็มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  
เป้าประสงคที่  1  บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัตงิาน  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละ  30  ของบุคลากรทุกระดับสามารถสรา้งสรรค์ผลงานตามสายงาน เพือ่การพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธภิาพต่อจํานวนบุคลากรทัง้หมด 

2. ร้อยละ  38  ของอาจารยท์ี่มีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
3. ร้อยละ  42 ของอาจารย์ที่มตีําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 
4. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ 
5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการที่ไดร้ับการพัฒนา 

นโยบายที ่ 13  การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
นโยบายที ่ 14  การปรับโครงสร้างการบริหาร/สํานักงานฯ ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
นโยบายที ่ 15  การพัฒนาบุคลากร 

กลยทุธท์ี่   15.1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
มาตรการที่  15.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิเพิ่มสงูขึ้นอกี ร้อยละ 5 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาตอ่ระดับปริญญาเอกของบุคลากรสาย 
                          วิชาการ   

(2)  ให้ความสําคัญกับการบรรจุบุคลากรกรคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกเป็น 
      ลําดับต้น   
(3) จัดจ้างอาจารยป์ระเภทลูกจ้างชั่วคราว/ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
      ในคุณวุฒิระดับปริญญาเอก   

มาตรการที่  15.1.2  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ทีม่ีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดสวัสดิการ/กําหนดค่าตอบแทนที่จงูใจ  

มาตรการที่  15.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมและกํากับดูแลการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

(2) เตรียมความพรอ้มการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการสําหรับอาจารย์บรรจุ 
ใหม ่

มาตรการที่  15.1.4  สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพิ่มสู.ขึน้ 
แผนปฏิบัติ (1)  ให้เงินรางวลัพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้น  
                           (เฉพาะตําแหน่งศาสตราจารย)์ 
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(2) กําหนดแนวทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้ผูกกับการตอ่สัญญา
จ้าง  

กลยทุธท์ี่   15.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
มาตรการที่  15.1.1  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานตลอดจน 

    ความสํานึกรับผิดชอบต่อองค์กร 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งคณะกรรมการในระดับหน่วยงานเพือ่วิเคราะห์  ศึกษา ศักยภาพ    

     ในการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ 
      หน่วยงาน 
(2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 

(1)  โครงการพฒันาบุคลากรสํานักงานเลขานกุารคณะมัณฑนศิลป์     
      โดยการฝึกอบรม/การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

กลยทุธท์ี่  15.3  พัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายบริหาร 
มาตรการที่  15.3.1   สนับสนุนให้บุคลากรสายบริหาร ได้รบัการพัฒนาให้มีสมรรถนะและความพร้อม 
                            ตรงตามสายงาน 
  แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งกรรมการในระดับหนว่ยงานเพื่อวิเคราะห์  ศึกษา ศักยภาพใน 

      การพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ 
      หน่วยงาน   
(2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหาร 

(1)  โครงการพฒันาบุคลากรระดับหัวหน้างาน   
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

• ยุทธศาสตรท์ี่   8  การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพนัธกิจให้มีประสิทธภิาพ  
เป้าประสงค์ที่  1  มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ 

 ดําเนินการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั   
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารทุกระดบันําระบบสารสนเทศมาใช้ในการตดิตาม ประเมินผล และ
ตัดสินใจ 

2. ร้อยละ  80  ของบุคลากรทุกระดับนําระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
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นโยบายที ่ 16  การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยทุธท์ี่   16.1 พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลสว่นกลางใหค้รอบคลุมความต้องการใช้งานและการ 
                      อ้างอิงของผู้บริหาร 
มาตรการที่  16.1.1  ปรับปรงุระบบสารสนเทศสําหรับดําเนนิการต่าง ๆ ทีม่ีอยู่แล้วในปัจจบุันและ 

     พัฒนาระบบอื่น ๆ ให้มีความเชื่อมโยงครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ตอบสนอง 
     ผู้ใช้บริการ 

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการปรับปรงุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของ 
     ผู้บริหารระดับสูง   
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