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ปณิธาน  
สรางบัณฑิตใหมีคุณธรรมและภูมิปญญา  ดวยความคิดสรางสรรค ในศิลปวิทยาการ เพื่อรวมพัฒนา

สังคมไทยใหยั่งยืน   
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่  20  กันยายน  2550) 

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค  
ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการสรางสรรคงานทางดานมัณฑนศิลป  เปนผูรอบรู  มี

ทัศนคติอันดีงาม รูจักคิด วินิจฉัย   มีความคิดสรางสรรค  สามารถพฒันาตนเอง  มีคุณธรรมและนําคุณประโยชน

มาสูสังคม 
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่  20  กันยายน  2550) 

 

วิสัยทัศน     
1. ผลิตบัณฑิต นักออกแบบที่มคีุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ 

2. เปนผูนําและเปนศูนยกลางการศึกษาสาขาวชิาศิลปะและการออกแบบในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาคเอเชีย 

3. วิจัย สรางสรรค และใหบริการวิชาการแกชมุชนและทองถิ่น  เพื่อนําไปสูการพัฒนาศิลปะและ

งานออกแบบระดับสากล 

4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาวชิาการและบริหารจดัการอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่  20  กันยายน  2550) 

 

พันธกิจ 
1. ผลิตบุคลากรผูมีความรูความสามารถในวชิาชีพชั้นสูงสาขามัณฑนศิลป  ใหเปนผูเพียบพรอม

ดานความคิด  สติปญญา  และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาคเอเชีย 

2. สงเสริมการคนควา วจิัย และสรางสรรคผลงาน เพื่อพฒันาความกาวหนาทางวิชาการ และ

วิชาชีพชั้นสูง 

3. ใหบริการทางวชิาการแกสังคมตามศักยภาพที่มีอยู เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ  

การสรางสรรค  และการพัฒนาวิถีชีวิตที่เหมาะสมในสังคม 

4. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย   และ

การประยุกตศิลปะอันเปนเอกลักษณของชาติ   ใหประสานกลมกลืนกับคุณคาใชสอยของการ

ออกแบบสมัยใหม 
(ผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่  20  กันยายน  2550) 
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แผนยุทธศาสตร  คณะมัณฑนศิลป    
 
 
ยุทธศาสตรที ่ 1 คณะมัณฑนศิลปเปนผูนําการถายทอดความรู ดานศิลปะและการออกแบบ ทั้งใน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตรที ่ 2 เพื่อสรางสังคมฐานความรู  บรูณาการความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะและ  

ศาสตรแขนงตาง ๆ เพื่อการออกแบบ   

 

ยุทธศาสตรที ่ 3 ใหบริการวิชาการทางดานศิลปะและการออกแบบ  ที่สรางคุณคาและมูลคาแก 

คณะมัณฑนศิลป และมหาวทิยาลัยศิลปากร 

 

ยุทธศาสตรที ่ 4 สืบสาน สรางสรรค สนับสนุน บูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม  ทีเ่กี่ยวของกับพนัธกิจ 

ของคณะมัณฑนศิลป   

 

ยุทธศาสตรที ่ 5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป  ใหมีความรูทาง 

วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

 

ยุทธศาสตรที ่ 6 การบริหารคณะมัณฑนศิลป ดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตรที ่ 7 บริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป   
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มาตรการในแตละแผนยุทธศาสตร   

 
 
ยุทธศาสตรที ่ 1 คณะมัณฑนศลิปเปนผูนาํการถายทอดความรู ดานศิลปะและการออก  
                                แบบ ทั้งในระดับชาตแิละระดบันานาชาต ิ
มาตรการที่  1   บรรจุรายวิชาดานศิลปะใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา 

●  แผนปฏิบัติ  1.1   กําหนดรายวิชาดานศิลปะไวในหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

1.1.1 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน  

1.1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

1.1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

1.1.4 สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา 

1.1.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

1.1.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

1.1.7 สาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะฯจะเปดเพิ่มในภายหลัง 

● แผนปฏิบตั ิ 1.2 กําหนดรายวิชาดานศิลปะไวในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

1.2.1 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน  

1.2.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

1.2.3 สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา 

1.2.4 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

1.2.5 สาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะจะเปดเพิ่มในภายหลัง 
มาตรการที่  2   พัฒนาหลักสตูรเฉพาะทางเพื่อเรียนรูการเปนผูประกอบการ 

● แผนปฏิบตั ิ 2.1 จัดใหมีหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเปนผูประกอบการในดานตาง ๆ โดยกําหนดราย 

วิชาที่มีการเรียนรูเพื่อเปนผูประกอบการใน  

2.1.1 สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน 

2.1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

2.1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 

2.1.4 สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา 

2.1.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

2.1.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

2.1.7 สาขาวิชาอื่น ๆ ที่คณะฯจะเปดเพิ่มในภายหลัง 
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มาตรการที่  3   พัฒนาหลักสตูรการเรียนรูและการฝกอบรมในรูปการเรียนรูตลอดชีวิต 
● แผนปฏิบตั ิ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและฝกอบรม เพื่อใหนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได 

รับความรูที่ทันสมัย และหลากหลาย  ตามศกัยภาพของคณะฯ  

3.1.1 ทางดานการออกแบบตกแตงภายใน 

3.1.2 ทางดานการออกแบบนิเทศศิลป 

3.1.3 ทางดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

3.1.4 ทางดานประยุกตศิลป 

3.1.5 ทางดานเครื่องเคลือบดินเผา 

3.1.6 ทางดานการออกแบบเครื่องประดับ 

3.1.7 ทางดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานศิลปะและการออกแบบ 

● แผนปฏิบตั ิ 3.2 จัดใหมีแหลงคนควา รวบรวม  แลกเปลี่ยนความรู และบริการขอมูลสารสนเทศที่ 

                           ทันสมัยทางดานศิลปะและการออกแบบ  เพื่อใหนักศึกษา บุคลากร และผูสนใจ 

ทั่วไป สามารถเขาถึงแหลงความรูไดโดยเทาเทียมกัน 

3.2.1 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน (Courseware) สาขาวิชาศิลปะและ

การออกแบบ รวมกับศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.2.2 จัดใหมีศูนยการเรียนรูทางดานศิลปะและการออกแบบ  ณ อาคารศิลป 

พีระศรี 3  คณะมัณฑนศิลป  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

3.2.3 จัดทําศูนยขอมลูศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป ณ อาคาร

ศิลป  พีระศรี 3  คณะมัณฑนศิลป  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

3.2.4 ใหบริการสถานที่ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป เพื่อจัด

แสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารยและนกัศึกษา  ตลอดจนใหความ

รวมมอืแกหนวยงานภายนอก  ทั้งภาครัฐและเอกชน  
มาตรการที่  4   พัฒนาหลักสตูรที่มีลักษณะสหวิทยาการ  โดยเนนการบูรณาการความรู 

ทางดานศิลปะและการออกแบบ กับความรูทางดานวทิยาศาสตร 
เทคโนโลยี มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
ทางการศึกษา และการใชทรัพยากรรวมกัน 

● แผนปฏิบตั ิ 4.1 จัดใหมีหลักสูตรที่นําจุดเดน องคความรูของแตละสาขาวิชามาบูรณาการรวมกัน 

● แผนปฏิบตั ิ 4.2 จัดใหมีโครงการบริการวิชาการ  โครงการวิจยัรวมของคณะมัณฑนศิลปกับคณะ 

วิชาอื่น  ซึ่งเปนความรวมมือ และบูรณาการความรูทางดานศิลปะและการ

ออกแบบ กับความรูทางดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี มนุษยศาสตร และ

สังคมศาสตร  
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4.2.1 โครงการศึกษาออกแบบและพฒันาภูมิทัศน หมูบานอุตสาหกรรมชนบท 

เพื่อการทองเที่ยว  ประจาํป 2547 
4.2.2 โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ  (YOUNG 

DESIGNER OTOP CHAMPION) ในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ ป พ.ศ. 2547 
มาตรการที่  5   จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนปจจยัทางการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับ 

บุคคลทั่วไป  ผูดอยโอกาส  ผูขาดแคลน และผูมีความสามารถพิเศษ 
● แผนปฏิบตั ิ 5.1 จัดหาแหลงทุนการศึกษา ทั้งจากงบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได ทุน 

สนับสนุนจากเอกชน  มูลนิธ ิองคกรภาครัฐ  บริษัทรานคาตาง ๆ สําหรับนักศึกษา 

ที่เรียนดี  นักศึกษาผูขาดแคลนทุนทรัพย และผูมีความสามารถพิเศษ 
5.1.1  ใหคําปรึกษาแนะนํา วธิกีารติดตอขอทุนกูยืม และบรกิารขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

5.1.2   จัดสรรงบประมาณเงินรายได  เพื่อเปนทุนการศึกษา แกนักศึกษาผูขาด 

           แคลนทุนทรัพย  ทุนยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ  ทุนยกเวนคาหนวยกิต 

5.1.3 จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา จากงบประมาณแผนดิน และทุนการศึกษา

ที่จัดสรรในสวนของมหาวิทยาลัย 

5.1.4 จัดสรรทุนการศึกษา จากเงินกองทุนที่มีผูบริจาคใหคณะฯ เพื่อการศึกษา

ในสาขาวิชาตาง ๆ  

5.1.5 จัดสรรงบประมาณเงินรายได ในโครงการนักศึกษาชวยงาน 

5.1.6 ทุนการศึกษาอื่น ๆ    

● แผนปฏิบตั ิ 5.2 กระจายโอกาสใหนักเรียน นักศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ สามารถ 

เขาศึกษาในคณะมัณฑนศิลป  โดยวิธีรับตรง  

5.2.1 โควตาพิเศษของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

5.2.2 โครงการรับนักศึกษาผูมีความรูความสามารถพิเศษดานศิลปะ 

5.2.3 โครงการสอบวดัความรูวิชาเฉพาะ เพือ่คัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 

5.2.4     โครงการอื่น ๆ   
 

มาตรการที่  6   ผลิต ถายทอด และใหบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรม  
และศิลปะการออกแบบ เพื่อการศึกษาแกสาธารณชน 

● แผนปฏิบตั ิ 6.1 จัดทําขอมูลและสารสนเทศเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา 

 ตางประเทศ 
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6.1.1 Web Site แนะนําคณะ  ภาควชิา  และหนวยงานภายใน 

6.1.2 จัดทําขอมูลแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ 

6.1.3 จัดทําขอมูลบุคลากร  และขอมูลพื้นฐาน 

6.1.4 รายงานประจําป  และสารสนเทศประจําปการศึกษา  

6.1.5 การประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1.6 ขาวสารคณะมณัฑนศิลป 

6.1.7 วารสารศิลปะและการออกแบบ 

6.1.8 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ  

6.1.9 ขอมูลอื่น ๆ   

หมายเหตุ  หลักสูตร หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือฝกอบรมที่ไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือการฝกอบรม 

   เฉพาะทาง 
 
ยุทธศาสตรที ่ 2 เพื่อสรางสังคมฐานความรู  บูรณาการความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะและ 

เพื่อการออกแบบ 
 
มาตรการที่  1  บริหารจัดการทรัพยากรทางการวิจัย เพื่อใหเกดิการวิจัยเชิงบูรณาการ

ระหวางศาสตรสาขาตาง ๆ 
● แผนปฏิบตั ิ 1.1 ทบทวนโครงสราง แผนดําเนินงาน และจัดระบบการบริหารจัดการดานการวิจัย 

ของคณะมัณฑนศิลป 

1.1.1 ระดับคณะ 

1.1.2 ระดับภาควิชา / หนวยงาน 

● แผนปฏิบตั ิ 1.2 จัดทําโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการงานวิจัย 

1.2.1 โครงการจัดระบบฐานขอมูลดานการวิจัยระดบัคณะ/ภาควิชา 

ฐานขอมูลที่ควรจัดทํา ไดแก 

●    ฐานขอมูลครุภัณฑ / อุปกรณเกี่ยวกับการวิจัย 

●    ฐานขอมูลผลงานวิจัยที่ไดดําเนินการแลว 

●    ฐานขอมูลทําเนียบนักวิจัยของคณะ 

●     แหลงเงิน (งบประมาณ) 

●     แหลงทุน (ที่ใชในการทําวจิัย) 

●     จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ และระดับ  

      นานาชาต ิ
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● แผนปฏิบตั ิ 1.3 จัดทําประกาศ และปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ ใหเอื้อตอการดําเนินการวิจัย เพื่อ 

สรางแรงจูงใจ  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการทําวิจัย 

1.3.1 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของกับการวิจัย ใหมคีวามเหมาะสมยิ่งขึ้น 

1.3.2 กําหนดภาระงานดานการวิจยัของบุคลากรใหมีความชัดเจน 

● แผนปฏิบตั ิ 1.4 จัดสรรพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการวิจัย   

1.4.1 ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป  เพื่อใชเปนสวนดําเนินงาน

โครงการวิจัย และการคนควาเพื่อการวจิัย 

1.4.2 ใหการสนับสนุนอาคารสถานที่  เพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยและผลงาน

สรางสรรค 
มาตรการที่  2  พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวิจยัของ

คณะมัณฑนศลิป 
● แผนปฏิบัต ิ 2.1 ใหคณบดีคณะมัณฑนศิลป รับผิดชอบจัดใหมีระบบบริหารงานวิจัยระดับคณะ   

เพื่อส่ังการ กํากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตอกรรมการประจําคณะ 

ทุกป 

● แผนปฏิบัต ิ 2.2 ใหหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานระดับภาควิชา รับผิดชอบใหมีการปฏิบัติ

ตามแผนยุทธศาสตรดานการวิจัย ของคณะ / หนวยงาน และนําเสนอผลตอ

คณบดี 

  
มาตรการที่  3  สรางองคความรูใหมจากงานวิจัยข้ันพื้นฐาน และงานวจิัยประยุกตใน

สาขาวิชาที่คณะมัณฑนศิลปมีศักยภาพ 
● แผนปฏิบัต ิ 3.1 จัดทําแผนงานวิจัย หรือการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบ  

  เพื่อกําหนดทิศทางการวิจัย หรือการสรางสรรคผลงาน 

  3.1.1     จัดทําแผนโครงการ การวิจัยขั้นพื้นฐาน 

3.1.1.1 ดานการออกแบบตกแตงภายใน 

3.1.1.2 ดานการออกแบบนิเทศศิลป 
3.1.1.3 ดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
3.1.1.4 ดานประยุกตศิลป 
3.1.1.5 ดานเครื่องเคลือบดินเผา 

3.1.1.6 ดานการออกแบบเครื่องประดบั 

3.1.1.7 ดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานศิลปะและการออกแบบ 

3.1.2       จัดทําแผนโครงการวิจัยเชิงประยุกต 
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● แผนปฏิบัต ิ 3.2 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกประเภท ทํางานวิจัยและผลงานสรางสรรค 

3.2.1 สงเสริมใหบุคลากรทุกประเภททํางานวิจัยและผลงานสรางสรรค 

3.2.2 สนับสนุนหาแหลงทุน ใหบุคลากรทํางานวิจัย  และผลงานสรางสรรค

หรือเสนอผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

3.2.3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยและผลงาน

สรางสรรคของบุคลากร 
มาตรการที่  4 พัฒนางานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันแกไข

ปญหาของชุมชน หรอืสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นที่
ภูมิภาคตะวันตก 

● แผนปฏิบัต ิ 4.1 คณะและภาควิชา หรือนักวจิัย ประสานงานกบัหนวยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ

รวมมอื เสนอหัวขอวจิัยและดําเนินการวิจัย ที่เปนหัวขอวิจยัแบบบูรณาการ 

4.1.1 ประสานงานกับสํานักบริการวิชาการ สถาบนัวิจัย 

4.1.2 ประสานงานกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 

● แผนปฏิบัต ิ 4.2 ดําเนินการวิจัยแบบบูรณาการ โดยนําปญหาของชุมชนและผูประกอบการมาเปน

หัวขอในการวจิยั 

4.2.1 คณะ ภาควิชา หรือนักวิจัย เขาพบปะหรือรวมประชุมกบักลุมผูประกอบ 

การ/ชุมชน  เพือ่ทําความเขาใจและรวบรวมปญหาในการทาํการวิจัย 

4.2.2 กําหนดวิธีการ แนวทางดําเนินการวิจัย และการประสานงานรวมกัน 
มาตรการที่  5 พัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ดานศิลปะและการ

ออกแบบ เพือ่เปนศูนยกลางขอมูล และสรางเครือขายรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

● แผนปฏิบัต ิ 5.1 ดําเนินการใหคณะมัณฑนศิลป เปนศูนยกลางดานศิลปะและการออกแบบ 

5.1.1 ใหมีหนวยประสานงาน รวบรวม และจัดเก็บขอมูลดานศิลปะและการ

ออกแบบ 

5.1.2 ใหมีหนวยประสานงาน และบริการจัดแสดงนิทรรศการผลงานดานศิลปะ

และการออกแบบ 

5.1.3 จัดทําหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลปใหเปนศูนยกลางการ

แสดงผลงานดานศิลปะและการออกแบบ 

5.1.4 จัดทําศูนยขอมลูศิลปะและการออกแบบ  คณะมัณฑนศิลป และขยาย 

เครือขายใหเพิ่มมากขึ้น 
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5.1.5 จัดทําศูนยการเรียนรูดานศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป 

5.1.6 โครงการเครือขายสารสนเทศทางดานศิลปะและการออกแบบ โดยการ

เชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  (ขอมูล

ศิลปนิพนธ  ขอมูลโครงการวิจยั  การบริการวชิาการ  การผลิตเอกสาร 

ตํารา  เอกสารคําสอน การสรางสรรคผลงานศิลปะและการออกแบบ 

และขอมูลอื่น ๆ ) 

5.1.7 การใหบริการขอมูลสารสนเทศดานศิลปะและการออกแบบ  เพื่อ

การศึกษาและเพื่อการพาณชิย 

● แผนปฏิบัต ิ 5.2 กําหนดใหมีหนวยงานกลางรับผิดชอบในการแสวงหาความรวมมอืดานการวิจัย

กับหนวยงาน  สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

● แผนปฏิบัต ิ 5.3 ดําเนินการวิจัยและสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบ  

5.3.1 ระดับบุคคล 

5.3.2 ระดับภาควิชา / หนวยงาน 

5.3.3 ระดับคณะ 
มาตรการที่  6          สืบทอดและสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรทุกระดับในคณะมัณฑนศิลป 

● แผนปฏิบัต ิ 6.1 พัฒนาทักษะวจิัยสําหรับบุคลากร ที่ยังไมเคยทําวิจัย 

6.1.1  สงเสริมใหบุคลากรที่ยังไมเคยทําวิจัย เขารับการฝกอบรมการวิจัยสําหรับ 

          นักวิจัยใหม 
● แผนปฏิบัต ิ 6.2 สนับสนุนบุคลากรที่เคยทําวิจัยแลว เพื่อหาแหลงทุนวิจัย โดยเฉพาะแหลงทุน

ภายในประเทศ 

● แผนปฏิบัต ิ 6.3 สนับสนุนบุคลากรที่พรอมจะขอแหลงทุนวิจัยจากตางประเทศ 

● แผนปฏิบัต ิ 6.4 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา / วิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 

6.4.1 โครงการฝกอบรมการทาํวิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  

● แผนปฏิบัต ิ 6.5 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา / วิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

6.5.1 โครงการฝกอบรมการทาํวิจัย สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

● แผนปฏิบัต ิ 6.6 กําหนดใหคณะ หรือภาควชิา  มีการวิจัยสถาบันเพื่อพฒันาระบบงาน โครงสราง

และนโยบายอยางตอเนื่อง 

● แผนปฏิบัต ิ 6.7 พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษา / วิจัย สําหรับขาราชการ / พนักงาน เพื่อพัฒนา

คุณภาพหรือเพื่อแกไขปญหางาน 

6.7.1 โครงการฝกอบรมการทาํวิจัย สําหรับขาราชการ / พนักงาน  

 

 

 



แผนยุทธศาสตร  คณะมัณฑนศิลป  
11

 

มาตรการที่  7 มีระบบการสนับสนุนและการจัดสรรผลประโยชนจากการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

● แผนปฏิบัต ิ 7.1 จัดใหมีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อทํางานวิจยั  

 ● แผนปฏิบตั ิ 7.2 มีระบบการจัดสรรผลประโยชนจากงานวิจัย  

 

หมายเหตุ  1. การบริหารจัดการ   หมายถึง การจัดการขอมูล ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

   2. งานวิจัย     หมายถึง งานวิจัยและงานสรางสรรคทางศิลปะและการออกแบบ และงานดานอื่น ๆ 

 

 
ยุทธศาสตรที ่ 3 ใหบริการวิชาการทางดานศลิปะและการออกแบบ     ที่สรางคุณคาและ  

มูลคาแกคณะมัณฑนศิลป และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาตรการที่  1 ใหบริการวิชาการที่สรางคุณคาแกคณะมัณฑนศิลป และเสริมสรางความเขมแข็ง

แกชุมชน 

● แผนปฏิบัต ิ 1.1 จัดใหมีหนวยงาน  บุคลากร  รับผิดชอบการประสานงานดานการบริการวชิาการ  

● แผนปฏิบัต ิ 1.2 จัดใหมีแผนการจัดบริการวิชาการแกชุมชน ตามความพรอมและศักยภาพของ

คณะมัณฑนศิลป  

 

 มาตรการที่  2 ประยุกตและถายทอดเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใน

สินคาและบริการของชุมชน 

● แผนปฏิบัต ิ 2.1 จัดใหมีหนวยงาน  บุคลากร  รับผิดชอบการประสานงานดานการบริการวชิาการ  

● แผนปฏิบัต ิ 2.2 ศึกษาความตองการของชุมชน ทองถิ่น และนาํความรูที่บุคลากรของคณะ

มัณฑนศิลป มคีวามเชี่ยวชาญและความเขมแข็ง  เพือ่จัดทําแผนงาน โครงการ

ใหบริการวิชาการแกชุมชน  เพือ่สรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการ 

มาตรการที่  3 ใหบริการและจดักิจกรรมทางวิชาการดานศิลปะและการออกแบบ เพื่อมุงเนนการ

สรางรายไดแกคณะมัณฑนศิลป 

● แผนปฏิบัต ิ 3.1 จัดใหมีหนวยงาน  บุคลากร  รับผิดชอบการใหบริการวิชาการระดับคณะและ

ระดับภาควิชา 

     ● แผนปฏิบัติ  3.2 กําหนดแผนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการ  ที่จะใหบริการ 
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ยุทธศาสตรที ่ 4 สืบสาน สรางสรรค สนับสนุน บูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม  ทีเ่กี่ยวของกับพนัธกิจ 

ของคณะมัณฑนศิลป   

มาตรการที่  1 เผยแพรความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะและวฒันธรรม 

     ● แผนปฏิบัติ  1.1 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของคณะมณัฑนศิลป จัดใหมีกิจกรรม โครงการ

เพื่อการเผยแพรความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปะและวฒันธรรม 

     ● แผนปฏิบัติ  1.2 สนับสนุน สงเสริม และใหความรวมมือ เขารวมการจัดกจิกรรมทางดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มาตรการที่  2 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อสรางเครือขายการทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  ในระดับทองถิ่น ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ

    ● แผนปฏิบัติ  2.1 จัดใหมีหนวยงาน บุคลากร รับผิดชอบการประสานงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

    ● แผนปฏบิัติ  2.2 คณะมัณฑนศิลป มีสวนรวมในการสงเสริมเครือขายความรวมมอืและแลกเปลี่ยน

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมกบัหนวยงาน องคกรภาครัฐและภาคเอกชน  ทัง้ใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรการที่  3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ● แผนปฏิบัติ  3.1 จัดใหมีหนวยงาน บุคลากร รับผิดชอบการประสานงานและจัดทําระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ● แผนปฏิบัติ  3.2 แนะนําใหบุคลากร และนักศึกษาของคณะมณัฑนศิลป เขาใชบริการระบบขอมูล

สารสนเทศ  เพื่อสืบสาน สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

    ● แผนปฏิบัติ  3.3 ใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูล เผยแพร และเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศผานทาง

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต   

 

ยุทธศาสตรที ่ 5 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป  ใหมีความรูทาง 

วิชาการและทักษะทางวิชาชีพที่ทันสมัย มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม    

มาตรการที่  1 เสริมสรางนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความ

รับผิดชอบตอสังคม  สามารถนําองคความรูไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ 

    ● แผนปฏิบัติ  1.1 สงเสริมใหนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป  จดักิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบตอสังคม 

1.1.1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป  ชั้นปที่ 4 

1.1.2 โครงการไหวครู – ครอบครู 
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มาตรการที่  2 ใหนักศึกษามีความรูความสามารถใชภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา  

และมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการปฏบิัติงาน 

   ● แผนปฏิบัติ  2.1 เพิ่มจํานวนหนวยกิตรายวิชาภาษาตางประเทศ และรายวิชาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ ของคณะมัณฑนศิลป 

   ● แผนปฏิบัติ  2.2 ปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอร  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหเพียงพอ

ตอจํานวนนักศึกษา  

   ● แผนปฏิบัติ  2.3 จัดเจาหนาที่ประจําหองปฏบิตัิการคอมพิวเตอร เพื่อใหคําแนะนําในการใชงาน

และขยายเวลาการใหบริการเพิ่มมากขึ้น 

มาตรการที่  3 ใหนักศึกษาดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร บําเพ็ญประโยชน และสหกิจ

ศึกษา 

   ● แผนปฏิบัติ  3.1 สงเสริมใหนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป  จดักิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน  

3.1.1 โครงการเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี 

   ● แผนปฏิบัติ  3.2 สงเสริมใหนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป   มีโอกาสเขารวมโครงการหรือดําเนิน

กิจกรรมกับหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

3.2.1 โครงการประกวดออกแบบตาง ๆ 

มาตรการที่  4 สรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบันและนกัศึกษาเกาทั้งภายใน

และภายนอกคณะมัณฑนศิลป   เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 

   ● แผนปฏิบัติ  4.1 จัดสถานที่สําหรับใชเปนหองปฎิบัติงานของสมาคมนักศึกษาเกาของคณะฯ   

   ● แผนปฏิบัติ  4.2 ใหความรวมมอื และสนับสนนุการจัดกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเกาฯ   เพื่อ

สรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษาปจจุบัน และนักศึกษาเกาของคณะ 

    ● แผนปฏิบัติ  4.3 สนับสนุนใหภาควิชา ติดตอประสานงานกับศิษยเกา   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู 

ความคิดเห็น และประสบการณ เพื่อการพฒันาคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต 
 
ยุทธศาสตรที ่ 6 การบริหารคณะมัณฑนศิลป ดวยหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 

มาตรการที่  1 จัดทําแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป ระยะสั้น  ระยะกลาง ระยะยาว และ

แผนปฏิบัติการ 

    ● แผนปฏิบัติ  1.1 จัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

1.1.1 ระดับคณะ 

1.1.2 ระดับภาควิชา  
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มาตรการที่  2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการ  

     ● แผนปฏบิัติ  2.1 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการ 

2.1.1 ระดับคณะ 

2.1.2 ระดับภาควิชา  

มาตรการที่  3 พัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู  

    ● แผนปฏิบัติ  3.1 สงเสริมใหบุคลากรของคณะมณัฑนศิลป ไดรับความรู ทักษะและวิทยาการใหม ๆ 

ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

3.1.1    สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม ทีจ่ัดโดยหนวยงานและองคกร 

          ภายนอก 

3.1.2    จัดโครงการพัฒนาบุคลากรภายในคณะมัณฑนศิลป  โดยวิทยากรผูเชี่ยว 

            ชาญในสาขาตาง ๆ  

มาตรการที่  4 บริหารราชการอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ  

   ● แผนปฏิบตัิ  4.1 จัดระบบการบริหารจัดการ ดานระบบบัญช ี การเงิน ใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว 

โปรงใส และตรวจสอบได  ทั้งในระดับภาควิชา และระดับคณะ 

   ● แผนปฏิบัติ  4.2 วางแผนการใชจายเงินงบประมาณ  ในระดับภาควิชาและระดับคณะ  อยางมี

ระบบ 

   ● แผนปฏิบัติ  4.3 ติดตามและเรงรัด  การใชจายงบประมาณ ใหเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทนัเวลา 

   ● แผนปฏิบัติ  4.4 ศึกษาและหาแนวทางลดคาใชจาย  เพือ่ใหเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากร 

   ● แผนปฏิบัติ  4.5 กําหนดเปาหมายผลผลิตในการดําเนินภารกิจตาง ๆ  ของคณะ  ภาควิชา และ

รายบุคคล ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. 

   ● แผนปฏิบัติ  4.6 มอบหมายภาระงานแกบุคลากรทุกระดับ  ใหเหมาะสมกับความสามารถ  และ

สนับสนุนใหมีสวนรวมในการดาํเนินภารกิจตาง ๆ ของคณะ 

   ● แผนปฏิบัติ  4.7 จัดใหมีระบบควบคุมภายใน เพื่อจัดทําแผนดําเนินการ การบริหารความเสี่ยงใน

ระดับภาควิชา และคณะ 

   ● แผนปฏิบัติ  4.8 จัดใหมีการสํารวจและรับฟงขอคิดเห็นของนักศึกษา ประชาชน และผูมีสวนไดเสีย

ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น   และนําส่ิงที่ไดรับฟงความคิดเห็นไป

ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะมัณฑนศิลป  

มาตรการที่  5 ปรับปรุงโครงสรางองคกรและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

   ● แผนปฏิบตัิ  5.1 ปรับปรุงโครงสรางภายในของคณะมัณฑนศิลป ใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 

   ● แผนปฏิบัติ  5.2 แกไข กฎ ระเบยีบ ที่ไมเหมาะสมหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานภายในคณะ

มัณฑนศิลป  รวมถึงยกเลิกกฎ ระเบียบที่ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจบุัน 
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   ● แผนปฏิบัติ  5.3 มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ ส่ังการ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏบิัติการ  
 
มาตรการที่  6 ใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

   ● แผนปฏิบตัิ  6.1 เรียนรูการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อนํามาใชในการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

   ● แผนปฏิบัติ  6.2 จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนใชในการบริหารจดัการภายในคณะ

มัณฑนศิลป 

 

มาตรการที่  7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา  

   ● แผนปฏิบตัิ  7.1 จัดใหมีหนวยงาน บุคลากร รับผิดชอบระดับคณะ และภาควิชา  ที่เกี่ยวของกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

   ● แผนปฏิบัติ  7.2 จัดใหมีการเพิ่มพูนความรูใหกบับุคลากร ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

   ● แผนปฏิบัติ  7.3 จัดทําระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

   ● แผนปฏิบัติ  7.4 ดําเนินการประกันคุณภาพอยางมีระบบ และตอเนื่องทุกป 

   ● แผนปฏิบัติ  7.5 จัดใหมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินภายในและภายนอก 
 
 
ยุทธศาสตรที ่ 7 บริหารและพฒันาบุคลากร  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในพันธกิจของคณะ 

มัณฑนศิลป   
มาตรการที่  1 กําหนดสัดสวนอัตรากําลังและคุณวุฒิใหเหมาะสมกับภารกิจและพันธกิจของ

หนวยงานภายในคณะมัณฑนศิลป 

     ● แผนปฏบิัติ  1.1 กําหนดสัดสวนอัตรากําลังสายวิชาการ  โดยพจิารณาจากคา FTES ในแตละ

สาขาวิชา 

    ● แผนปฏิบัติ  1.2 กําหนดอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน ใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายในสํานักงานเลขานุการคณะ และภาควิชา  

 

มาตรการที่  2 กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการบุคลากรเพื่อความสามารถทางการแขงขัน 

    ● แผนปฏิบัติ  2.1 กําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการบุคลากรใหเหมาะสม  โดยเปรียบเทียบกับ

หนวยงานอื่น 

    ● แผนปฏิบัติ  2.2 กําหนดระเบียบคาตอบแทน เพื่อการแขงขันของบุคลากรภายในคณะมัณฑนศิลป 
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มาตรการที่  3 ประเมินประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผูบริหารและบุคลากรของคณะ

มัณฑนศิลป 

    ● แผนปฏิบัติ  3.1 กําหนดใหมีการประเมินประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของผูบริหารและบุคลากร

ของคณะมัณฑนศิลป  ปละ  2  คร้ัง 

   ● แผนปฏิบัติ  3.2 กําหนดใหมีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป  

ปละ  2  ครั้ง 

มาตรการที่  4 เพิ่มพูนประสบการณการทํางาน ความเชี่ยวชาญทางภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป 

   ● แผนปฏิบตัิ  4.1 จัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร 

   ● แผนปฏิบัติ  4.2 จัดหาคอมพวิเตอรและอุปกรณตอพวง ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

   ● แผนปฏิบัติ  4.3 สนับสนุนบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
มาตรการที่  5 สรางบุคลากรทดแทน  ใหสอดคลองกับพันธกิจของคณะมณัฑนศิลป 

   ● แผนปฏิบตัิ  5.1 จัดทําแผนการสรางบุคลากรทดแทน ของคณะฯ  
   ● แผนปฏิบัติ  5.2 สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  
   ● แผนปฏิบัติ  5.3 จัดสรรเงินรายไดของคณะ และภาควิชา  เพือ่เปนทุนพัฒนาบุคลากรในการศึกษา

ตอ ฝกอบรม ดงูาน   
   ● แผนปฏิบัติ  5.4 แสวงหาแหลงทุนจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรศึกษาตอท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ  

 5.4.1 ทุนโครงการพัฒนาอาจารย ผานเครือขาย CRN ดานอัญมณีและเครื่อง 

            ประดับ 

5.4.2 ทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาวิชาขาดแคลน (อัญมณีและเครื่อง 

ประดับ) 

5.4.3 ทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาวิชาขาดแคลน (สถาปตยกรรมศาสตร) 

5.4.4 ทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5.4.5 ทุน  ก.พ. 

5.4.6 ทุนจากองคกรตางประเทศโดยตรง 

5.4.7 ทุนอื่น ๆ 
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