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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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วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์
 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2554–2563  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ในระยะ 10 ปี เป็นไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษาของประเทศและของโลกอนาคต 

2. เพ่ือให้การพัฒนาคณะฯ สอดคล้องกับบริบทและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการ ภารกิจด้านต่าง ๆ 

ของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  

วิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษา คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SWOT Analysis) 
 
จดุแข็ง 
 

• มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก / เปิดสอนมายาวนาน ทําใหม้นัีกเรียนที่มีความสามารถและความตั้งใจมาสมัคร คณะจึง
สามารถ คัดเลือก ผู้เข้าศึกษาที่มคุีณภาพดีได ้

• มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศลิปะการออกแบบ เน่ืองจากมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพ และในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการออกแบบ 

• ธรรมชาติของสาขาวิชาเอ้ือกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

• ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรยังอยู่อัตราที่ต่าํกว่าสถาบันอื่น 

• มีศิษย์เก่าที่มีช่ือเสียงอยู่ในวงวิชาชีพจํานวนมาก เอื้อกับการเชิญวิทยากรภายนอก และการจ้างงานบัณฑิตจบ
ใหม ่

• ทําเลที่ตัง้ในวังทา่พระตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม 
 

จดุอ่อน  
 

• รับนักศึกษาได้จํากัด เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบเน้นการฝึกปฏิบัติ และพ้ืนที่เดมิของคณะไม่อาจขยาย
เพ่ิมได้อีกแล้ว 

• การสอน 2 วิทยาเขต ทําให้การบริหารจัดการยาก และบางภาควิชาเรียนที่วิทยาเขตนครปฐมตลอดหลักสูตร 
อาจทําให้นักเรียนไม่อยากเดินทางไกล 

• อาจารย์มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 

• ความล่าช้าของระบบราชการ ทําให้การบริหารจัดการหลายส่วน ไม่คล่องตัว 

• คณะมีตําราวิชาการน้อย รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งของคณาจารย์และนักศึกษาน้อย 

• การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสียงและผลงานของบุคลากรและนักศึกษาน้อย 
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โอกาส 

• นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาลสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาน้ี 

• สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้แผนการตลาดของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เน้นการจัดประกวดผลงาน
ออกแบบมากข้ึน ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้รางวัลอย่างสม่ําเสมอ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

• เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัยขึ้น  ทําใหม้ีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการเรียนการสอนของ
คณะได้อย่าแพร่หลายมากขึ้น 

 
อุปสรรค 

• ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอกับการพัฒนาเครื่องมอื อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรให้ทันสมัย 

• เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เช่น คุณวุฒิอาจารย์ หรือการรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร ฯลฯ ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรยีนการสอนและบุคลากรของสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  ซ่ึง
เน้นการปฏิบัติ ทาํให้เป็นการเพ่ิมภาระงานแก่อาจารย์มากข้ึน 

• สถาบันคู่แข่งโดยเฉพาะเอกชนมีเงินทุนและศักยภาพในการจัดหาบคุลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ประชาสัมพันธ์สถาบันไดม้ากกว่า 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้ความชํานาญเฉพาะทางของสาขาวิชามีความสําคัญลดลง เช่น ซอฟท์แวร์
ใหม่ๆ ทําให้การสร้างผลงานออกแบบง่ายขึ้น องค์กรที่มงีบประมาณจํากัด อาจลดการจ้างงานนักออกแบบ 

• การประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก 
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•  ปรชัญา  
บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้านมัณฑนศิลป์  เป็นผู้รอบรู้  

มีทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วินิจฉัย   มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาตนเอง  มีคุณธรรมและนําคุณประโยชน์
มาสูส่ังคม 

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553) 

 

•  ปณธิาน  
สร้างบัณฑิตใหมี้คุณธรรมและภูมิปัญญา  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในศิลปวิทยาการ เพื่อร่วมพัฒนา

สังคมไทยให้ย่ังยืน  โดยมุ่งเน้นการผลิตนักออกแบบท่ีมีความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ท่ีดี 

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553) 

 

•  วิสัยทศัน์  
ผู้นําด้านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะการออกแบบระดับนานาชาติ 
The Leader of Learning and Creating International Design Arts 

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553 และที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2553  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม 2553  ให้ความเห็นชอบการปรับ

วิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษ) 

 

•  พนัธกิจ 
1. ผลิตบุคลากรผูมี้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพช้ันสูงสาขามัณฑนศิลป์  ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้าน

ความคิด  สติปัญญา  และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

2. ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ
ช้ันสูง 

3. ให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมตามศักยภาพท่ีมีอยู่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคนิควิทยาการ  
การสร้างสรรค์  และการพัฒนาวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม 

4. ทํานุบํารุงและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของศิลปวัฒนธรรมไทย   และการ
ประยุกต์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   ให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าใชส้อยของการออกแบบ
สมัยใหม ่
 

(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553) 
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•  วัตถปุระสงค ์
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร พัฒนาหลกัสตูร วิธีการสอน และบุคลากร

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2. วิจัย สร้างสรรค์ในสาขาวิชามัณฑนศิลป์และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนาการ

เรียนการสอน และพัฒนาชุมชนสังคม 
3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และ

ร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐ เอกชน หรือวงวิชาชีพ 
4. เผยแพร่ผลงานศิลปะการออกแบบของบุคลากรและนักศึกษาท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ
5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อพัฒนาการศึกษา  การวิจัยสร้างสรรค์ 
6. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2553) 
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แผนยุทธศาสตร์คณะมัณฑนศิลป์  พ.ศ. 2554–2563 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
• ยุทธศาสตรท่ี์ 1   การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ใหผู้้เรียนมีความคิด 
          สร้างสรรค ์
เป้าประสงค์  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางด้าน  
                       มัณฑนศิลป์ มีความรอบรู้ ทัศนคติอันดีงาม รู้จักคิด วินิจฉัย และมีความคิดสร้างสรรค์  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละ  80 ของหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานของ สกอ.  
2. ร้อยละ  50  ของหลักสูตรมลีกัษณะเชิงสร้างสรรค์   
3. ร้อยละ  50  ของหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงอยา่งสร้างสรรค์ต่อจํานวนหลักสูตรท่ี

ต้องปรับปรุงท้ังหมด   
4. ร้อยละ 80 ของผูส้ําเร็จการศึกษาได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 1 ปี 

 

นโยบายท่ี  1      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. 
กลยุทธ์ท่ี    1.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
มาตรการท่ี  1.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติ (1) จัดทําแผนพฒันาหลกัสตูรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
(1.1)  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา 
        ต่าง ๆ ของคณะ 

         (1.2) ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
         (1.3) ทบทวนและปรับระเบียบ/ขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 

            เรียนการสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนาหลักสูตรแบบยืดหยุ่นและ 
            หลากหลาย 

มาตรการท่ี  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
แผนปฏิบัติ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

(1.1) โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

นโยบายท่ี  2      การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ท่ี    2.1  พัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
มาตรการท่ี  2.1.1    พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ 

    นําไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง 
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แผนปฏิบัติ (1)  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรเชิงบูรณาการ ระดับปริญญาตรีและ 

      ระดับปริญญาโท 
      (1.1) โครงการหลกัสตูรศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบ 
             เคร่ืองประดับ 
 

มาตรการท่ี  2.1.2  ผลักดันให้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ในลักษณะหลักสูตรสร้างสรรค์      
  แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดให้หลกัสตูรสร้างสรรค์เป็นเง่ือนไขในการเปิดหลกัสูตรใหม่  

      โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา 
      (1.1) โครงการหลกัสตูรศิลปมหาบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ 
      (1.2) โครงการหลกัสตูรศิลปมหาบัณฑิตสาขาการบริหารจัดการการ 
             ออกแบบ 
      (1.3) โครงการหลกัสตูรศิลปดุษฎีบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบ   
              (ไทย) 

กลยุทธ์ท่ี   2.2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานภายนอกท้ัง 
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรการท่ี  2.2.1  สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจ 
                         ศึกษา 

แผนปฏิบัติ (1) จัดทําแผนความร่วมมือสหกจิศึกษาระหว่างคณะวิชากับหน่วยงาน    
    ภาครัฐ/เอกชน 

มาตรการท่ี  2.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือและการแลกเปล่ียนทางวิชาการกับสถาบัน  
   องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ ในการ    
   จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนใน 
                          ระดับนานาชาติ 

    (2)  ส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการแลกเปลีย่นทางด้านวิชาการ 
 

นโยบายท่ี  3      พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
กลยุทธ์ท่ี   3.1  พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต 
มาตรการท่ี  3.1.1  จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 

              หลักสูตร 
แผนปฏิบัติ (1) จัดทําฐานข้อมูลการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต  
                        (1.1) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
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นโยบายท่ี  4      พัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ท่ี   4.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความคดิสร้างสรรค์ 
มาตรการท่ี  4.1.1  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และ 
                        นําไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคมได้จริง 

แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดให้มีหน่วยงาน/คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียน 
     การสอน  

(1.1) สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของผู้จ้างงาน 

มาตรการท่ี  4.1.2  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

     ศิลปากร 
(1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
       ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 : การพัฒนา 
        รายละเอียดของรายวิชาให้มีคุณภาพ 

แผนปฏิบัติ (2)  พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ  
                          เทคโนโลยี และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(2.1)  จัดทํารายวิชาพื้นฐานและ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        ระดับอุดมศึกรายวิชาศึกษาท่ัวไปในรูปแบบ E-learning 
(2.2)  โครงการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง คณะมัณฑนศิลป์ 

มาตรการท่ี  4.1.3  พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และ 
                        นําไปใช้ตอบสนองความต้องการของสังคม 

แผนปฏิบัติ (1)  พัฒนากลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษา 
                          ของวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1.1)  ปรับปรุงการจัดการศึกษาของกลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้ 
       นักศึกษามีพื้นความรู้และความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการ 
       ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร ์ คณะมัณฑนศิลป์ 2554-2563 

 

 

 

9

•  ยุทธศาสตรท์ี่   2   การปรับปรุงและพัฒนาด้านกิจการนักศกึษาเปน็แหล่งเรียนรู้ระบบคุณค่าและมี 
       ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

เป้าประสงค์ นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้ระบบคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง ท่ีมีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสงัคม   170   คน 

นโยบายท่ี 5   การปรับปรุงและพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ท่ี   5.1   ส่งเสริมการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีศักยภาพ และ 
             ความเข้มแข็ง 
มาตรการท่ี  5.1.1 จัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษา องค์กรนักศึกษา และ 
                        บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกับงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติ   (1)  จัดทําแผนพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
         (1.1)  แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 

    (2)  จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือภายในระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษา  
                                                  คณะวิชา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 

         (2.1)  โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา  
 

มาตรการท่ี  5.1.2  จัดสรรทรัพยากร สําหรับการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ 
             พัฒนาบัณฑิตท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  คุณธรรม จริยธรรมต่อสังคม  
แผนปฏิบัติ (1)  กําหนดหลกัเกณฑ์ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานด้าน 
                          กิจการนักศึกษาอย่างชัดเจน 
         (1.1)  การสํารวจความต้องการทรัพยากรเพื่อการพัฒนานักศึกษา 
                                    สาขาต่าง ๆ  

มาตรการท่ี  5.1.3   สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้นํานักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น/ระหว่าง  
       คณะวิชา  

แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมให้ผู้นํานักศกึษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้นํานักศึกษากับ 
                          สถาบันการศึกษาอ่ืน  

(1.1) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการสาขาวิชาของ 
คณะวิชากับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 

กลยุทธ์ท่ี   5.2   เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรการท่ี  5.2.1  สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทาง 
                        วิชาชีพ 
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แผนปฏิบัติ   (1)  ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการ 
                            พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 

(1.1) โครงการกิจกรรมนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน 
วิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) โครงการกิจกรรมประกวดแข่งขนัด้านศิลปะการออกแบบ 
 

•   ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์  คณะฯมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. จํานวนแหล่งเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึ้น หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา  1  แหง่ 
2. ร้อยละ 80  ของนักศึกษามีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ 
3. จํานวนโครงการท่ีส่งเสริมให้บุคลากร/นักศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาและแก้ไขสภาพแวดลอ้ม

ของคณะ  1  โครงการ 
นโยบายท่ี  6   บริหารจัดการพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ 
                   และความคิดสร้างสรรค์ 
นโยบายท่ี  7   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี   7.1 บริหารจัดการพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อให้ 
เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

มาตรการท่ี  7.1.1  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะฯ ให้มีศักยภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                        และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดพื้นท่ี Learning Park เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
                           (1.1)  สํารวจความต้องการประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 

     
กลยุทธ์ท่ี   7.2 สนับสนุนส่ือ อปุกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ 
                      นักศกึษา 
มาตรการท่ี  7.2.1   พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ 
                         ต่อการใช้งานและมีความทันสมัย 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
                          ของนักศึกษา 

(1.1) โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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มาตรการท่ี  7.2.2  ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาทาง 
                        กายภาพหรือสภาพแวดล้อมท้ังสองวิทยาเขตของคณะฯ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
                        ของสังคม 

แผนปฏิบัติ (1)   โครงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 
                           แก้ปัญหาทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมทุกวิทยาเขตของคณะฯ 

(1.1) โครงการสํารวจความคิดเห็นในการพัฒนาและแก้ปัญหาทาง
กายภาพหรือสภาพแวดล้อม 

(1.2) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค ์
 

•  ยุทธศาสตรท์ี่   4   การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
 เป้าประสงค์   เป็นคณะวิชาวิจัยเชิงสร้างสรรค์  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาต/ิการ
ได้รับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน ต่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา  บาท/ปี 

3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา/พัฒนาสังคมได้
ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

นโยบายท่ี 8   ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจยัและสร้างสรรค์ของคณะฯ 
กลยุทธ์ท่ี   8.1 ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการนําไปใช้ 
                     ประโยชน์ 
มาตรการท่ี  8.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย/สร้างสรรค์และเผยแพร่ 

   งานวิจัย/สร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดทําแผนแม่บทการวิจัย/สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการ 
                          วิจัยของมหาวิทยาลัย 

          (1.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเร่ือง การ 
                                                          พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการบริหารจัดการคณะฯ 

แผนปฏิบัติ (2)  กําหนดนโยบายให้มีการทํางานวิจัยเชิงบูรณาการ 
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          (2.1)  โครงการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ 
                                                           ประจําคณะฯ 

แผนปฏิบัติ (3)  สนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมเขียนโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอรับทุน 
                          สนับสนุนจากภายนอกและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/ 
                           นานาชาติ 

          (3.1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย/ 
                                                          สร้างสรรค์ 

แผนปฏิบัติ (4)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการเขียนโครงร่างงานวิจัย (Research  
                          Proposal Development Grant)  สําหรับการเสนอขอทุนสนับสนุน 
                           จากแหล่งทุนภายนอก 
แผนปฏิบัติ (5)  สนับสนุนงบประมาณในการแปลผลงานวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อ 
                          ตพีิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
                           ระดับนานาชาติ 
แผนปฏิบัติ (6)  จัดสรรทุนพัฒนาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
แผนปฏิบัติ (7)  สนับสนุนเงินรางวัลให้อาจารย์ท่ีสามารถผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ท่ี 
                          ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
แผนปฏิบัติ (8)  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 
แผนปฏิบัติ (9)  จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการจัดทํา/เผยแพร่โครงการวิจัย/สร้างสรรค์        
แผนปฏิบัติ (10) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 
กลยุทธ์ท่ี   8.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

แสวงหาแหล่งทุนใหม่ ๆ  
มาตรการท่ี  8.2.1 ส่งเสริมให้มีการทําสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีมีทุนสนับสนุน   
                       การทําวิจยั 

แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการทําโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
แผนปฏิบัติ (2)  แสวงหาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
                          ระดับนานาชาต ิ
  (2.1)  โครงการสาธิตการใช้วัสดุก่อสร้างในการออกแบบตกแต่งภายในท่ีพัก 

        อาศัยโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกรณีศึกษา บ้านเอื้ออาทร  
        รังสิตคลองสาม ปทุมธานี 

   (2.2)  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการวิจารณ์งานทางการออกแบบ 
                              พื้นท่ีภายใน 
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  (2.3)  การนําเสนอภาพลกัษณ์เคร่ืองประดับไทยสู่เวทีแฟช่ันระดับสากล :  
                              โครงการสร้างตราสินค้าเคร่ืองประดับชาติพันธ์ุร่วมสมัยท่ีมีรากฐาน 
                              จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (2.4)  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผือวัสดุธรรมชาติใน 
                              ท้องถิ่น 
  (2.5)  การออกแบบพัฒนาเคร่ืองขึ้นรูปพลาสติกแผ่นระบบสญูญากาศเพื่อ 
                              การสาธิตและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์  

มาตรการท่ี   8.2.2  สนับสนุนให้นําปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และ 
                          ชุมชนหรือสังคม มาใช้เป็นโจทย์วิจัย หรือเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรียน 
                          การสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

แผนปฏิบัติ (1)  สนับสนุนการทําโครงการวิจัยร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการวิชาการ 
 

• ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การสร้างความเข้มแข็งใหช้มุชน และสังคมโดยการให้บริการทางวชิาการ  
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง พร้อมท้ังเผยแพรป่รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละ  80 ของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ปัญหา
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือมีการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) แกส่ังคม ชุมชน ประเทศชาติ/นานาชาติ ต่อโครงการ
บริการวิชาการท้ังหมด 

2. ร้อยละ  80  ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
นโยบายท่ี  9   ปรับและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก 

กลยุทธ์ท่ี  9.1  สร้างความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการให้เป็นกลไกในการสร้างรายได้ของคณะ 
มาตรการท่ี   9.1.1  ปรับบทบาท ระบบการบริหารจัดการใหม่ และแผนดําเนินงานด้านการบริการ 
                         วิชาการให้มีลักษณะเชิงรุก ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของคณะวิชา  

แผนปฏิบัติ (1)  ปรับโครงสร้าง/กระบวนงานในเชิงรุก โดยหาช่องทาง/กลุม่เป้าหมาย 
                           ใหม่เพือ่เพิ่มรายได้ใหก้ับคณะวิชา 

(1.1) โครงการศูนย์นวัตกรรม คณะมัณฑนศิลป์ 
แผนปฏิบัติ (2)  แสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการให้บริการ 
                          วิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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นโยบายท่ี  10   การให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี   10.1  ให้บริการวิชาการท่ีสร้างคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและเพิ่มคณุค่าแก่ชุมชนให้ 
                       เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรูปแบบการให้บริการวิชาการที่มีความ 

  หลากหลาย 
มาตรการท่ี  10.1.1   พัฒนาการให้บริการวิชาการโดยพัฒนามาจากงานวิชาการหรืองานวิจัยของ  
                          คณะ รวมท้ังมีรูปแบบการให้บริการวิชาการท่ีมีความหลากหลาย ตอบสนอง 
                          ความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

แผนปฏิบัติ   (1) จัดทําแผนงานการให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 
                         ชุมชน สังคม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปสูก่ารเกิดรายได้ 

    ชุมชน 
(1.1) โครงการสํารวจความต้องการเก่ียวกับบริการวิชาการและวิชาชีพ 
        ท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม 

แผนปฏิบัติ   (2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือส่งเสริมเศรษฐกิจ 
                          สร้างสรรค์ (Creative Economy) แกชุ่มชน สังคม 

(2.1) โครงการบริการวิชาการท่ีมีรูปแบบการให้บริการวิชาการท่ีมีความ
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 

(2.2) โครงการบริการวิชาการท่ีสร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายได้แก่
ชุมชน สังคม โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ท่ี   10.2  พัฒนาระบบและกลไกการจัดเก็บและติกตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 
มาตรการท่ี  10.2.1  จัดให้มีระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 

แผนปฏิบัติ   (1) จัดทําฐานข้อมูลด้านการใหบ้ริการวิชาการ   
 
กลยุทธ์ท่ี   10.3  พัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการให้เข้มแข็งและสร้างงานวิจัยท่ีสามารถ 
                      นําไปใช้บริการวิชาการได้   
มาตรการท่ี  10.3.1  สนับสนุนการจัดทําโครงการวิจัยท่ีตอบสนองกับความต้องการพัฒนา/ 
                         แก้ปัญหาของชุมชน  

แผนปฏิบัติ   (1) จัดโครงการบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองกับความต้องการพัฒนา/แก้ไข 
                         ปัญหาของชุมชน  
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กลยุทธ์ท่ี   10.4  มีการประเมินผลการดําเนินงานจากการให้บริการวิชาการเพ่ือปรับปรุงการ 
                      ดําเนินงานให้ดีขึ้น   
มาตรการท่ี  10.4.1  จัดให้มีระบบการประเมินผลการดําเนินงานจากการให้บริการวิชาการ   

แผนปฏิบัติ   (1) โครงการประเมินผลการดําเนินงานจากการให้บริการวิชาการ  
 

กลยุทธ์ท่ี   10.5  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ 
                       ถนัดและในด้านท่ีคณะมีความเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอื่น ๆ  
                       การให้บริการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าบริการ หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ  
                       เหมาะสม ให้ท้ังองค์กรภาครัฐและเอกชน  องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ 
                       ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการมีความหลากหลาย 
มาตรการท่ี  10.5.1 ให้บริการวิชาการแก่ชมุชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบต่าง ๆ ตามความ 
                        ถนัดและในด้านท่ีคณะวิชามีความเชี่ยวชาญหรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขา 

   อื่น ๆ  
แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลายตามความถนัดในด้าน 
                          ท่ีคณะมีความเชี่ยวชาญ หรือมีการบูรณาการกับสาขาอืน่ ๆ  

มาตรการท่ี  10.5.2   ให้บริการวิชาการโดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ท้ังองค์กรภาครัฐและ 
                          เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรสาธารณะ ฯลฯ  

แผนปฏิบัติ   (1) โครงการบริการวิชาการท่ีจัดให้ชุมชน และสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
                          (โครงการจากงบประมาณแผ่นดิน) 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  ด้านทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

• ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การอนุรกัษแ์ละส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังการ 
ประยุกต์ใชเ้พ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมคุณคา่ในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ เป็นผู้นําในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละ 80 ของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นโครงการเพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริม

เอกลักษณข์องชาติ 
2. ร้อยละ 50 ของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีนําความรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาคุณค่าหรือ

เพิ่มมูลค่าต่อโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังหมด 
นโยบายท่ี  11   จัดต้ังสถาบันด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ท่ี   11.1  จัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการท่ี  11.1.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรียนรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ และการสร้างสรรค์ 

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านออกแบบและ 
                          สร้างสรรค์   

กลยุทธ์ท่ี   11.2  ผลักดันให้มีการนําผลงานท่ีจัดการแสดงให้เป็นรูปแบบท่ีสามารถนํามาใช้ 
ประโยชน์ 

มาตรการท่ี  11.2.1         ประสานงานและส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนวิธีการเผยแพร่ผลงาน 
                                ศลิปะและงานสร้างสรรค์ 

แผนปฏิบัติ (1)  แสวงหาความร่วมมือ และแหล่งทุนจากภายนอก 
   

 
นโยบายท่ี  12   อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลยุทธ์ท่ี   12.1 มีระบบและกลไกควบคุมการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

มาตรการท่ี  12.1.1  จัดให้มีระบบและกลไกเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับ 
                          อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน 

แผนปฏิบัติ (1)  แผนงานการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล้อง 
     กับอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีประโยชน์โดยตรงต่อ 
      ชุมชน 

มาตรการท่ี  12.1.2  มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับงานวิจัย และการบริการ 
    วิชาการแตล่ะสาขาวิชา 

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการบูรณาการเข้ากับงานวิจัยและ 
     งานบริการวิชาการ 

 
กลยุทธ์ท่ี   12.2 พัฒนามาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้าน 
                     นโยบาย ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐาน และด้าน 
                     การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
มาตรการท่ี  12.2.1  เชื่อมโยงความรู้ท้องถ่ินสู่สากลอันจะเป็นกลไกในการฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ สืบสาน  

    พัฒนา  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นใน             
                          เชิงฟื้นฟู อนุรักษ์  สืบสาน พัฒนา  เช่น  โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์   
                           ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ ศาสนา ภาษา ศิลปกรรม 
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                           การละเล่น  การแต่งกาย วิถีชีวิต  ฯลฯ โดยความร่วมมือทางด้าน 
                           ศิลปะและวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน ท้ังระดับท้องถิ่น   
                           ระดับชาติ และนานาชาติ 

มาตรการท่ี  12.2.2  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์  
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในเชิงสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ  

     วัฒนธรรมในยุคใหม่ ด้วยระบบดิจิตอล   
 

มาตรการท่ี  12.2.3  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ 
    ความรู้ท่ีดีขึ้น   

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักใน 
ความสําคัญของภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถนํามาพัฒนา    

     ให้เกิดรายได้ใหก้ับท้องถิ่น  
มาตรการท่ี  12.2.4   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคล่ือน 

      เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative  Economy) 
แผนปฏิบัติ (1)  โครงการด้านการออกแบบส่ือ สิ่งพิมพ์ โฆษณา การตกแต่งและการ 

     ก่อสร้างเชิงสร้างสรรค์ 
    (2)  โครงการผลิตวัสดุเชิงสร้างสรรค์ 
    (3)  โครงการอนุรักษ์งานศิลป ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ 

 
กลยุทธ์ท่ี   12.3 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม และมรดกของชาติ 
มาตรการท่ี  12.3.1  เป็นศูนย์ข้อมูล/เรยีนรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ และงานสร้างสรรค์  

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านศิลปะ การออกแบบ งาน 
     สร้างสรรค์ 
(2) แผนการประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ทาง 
      ศิลปวัฒนธรรมและมรดกของชาติ ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในระดับชาติ   
      นานาชาติ 

มาตรการท่ี  12.3.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน  
                           ท้ังระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ และนานาชาติ 

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านศิลปะและการออกแบบ 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบรหิารจัดการ 
 

• ยุทธศาสตร์ท่ี   7  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  
เป้าประสงคท่ี  1  บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละ  30  ของบุคลากรทุกระดับสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามสายงาน เพ่ือการพัฒนาองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพต่อจํานวนบุคลากรท้ังหมด 

2. ร้อยละ  38  ของอาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 
3. ร้อยละ  42 ของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
4. มีแผนพัฒนาบคุลากรสายบริหารและปฏิบัติการ 
5. ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนา 

นโยบายท่ี  13  การปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับ 
นโยบายท่ี  14  การปรับโครงสร้างการบริหาร/สํานักงานฯ ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายท่ี  15  การพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี   15.1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายวชิาการ 
มาตรการท่ี  15.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิเพ่ิมสูงขึ้นอีก ร้อยละ 5 

แผนปฏิบัติ (1)  จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของบุคลากรสาย 
                          วิชาการ   

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

มาตรการท่ี  15.1.2  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดสวัสดิการ/กําหนดค่าตอบแทนที่จูงใจ  

มาตรการท่ี  15.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสูตํ่าแหน่งทางวิชาการในสดัส่วนเพ่ิมสูงขึ้น 
แผนปฏิบัติ (1)  ส่งเสริมและกํากับดูแลการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

(2) เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการสําหรับอาจารย์บรรจุ 
ใหม่ 

มาตรการท่ี  15.1.4  สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนเพิ่มสู.ขึ้น 
แผนปฏิบัติ (1)  ให้เงินรางวัลพิเศษสําหรับผู้ท่ีเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
                           (เฉพาะตําแหน่งศาสตราจารย์) 
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(2) กําหนดแนวทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้ผกูกับการต่อสัญญา
จ้าง  

กลยุทธ์ท่ี   15.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
มาตรการท่ี  15.1.1  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานตลอดจน 

    ความสํานึกรับผิดชอบต่อองค์กร 
แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งคณะกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์  ศึกษา ศักยภาพ    

     ในการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจของแตล่ะ 
      หน่วยงาน 
(2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 

(1)  โครงการพัฒนาบุคลากรสาํนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์     
      โดยการฝกึอบรม/การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

กลยุทธ์ท่ี  15.3  พัฒนาความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรสายบริหาร 
มาตรการท่ี  15.3.1   สนับสนุนให้บุคลากรสายบริหาร ได้รับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะและความพร้อม 
                            ตรงตามสายงาน 
  แผนปฏิบัติ (1)  จัดตั้งกรรมการในระดับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์  ศึกษา ศักยภาพใน 

      การพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับภารกิจของแต่ละ 
      หน่วยงาน   
(2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายบริหาร 

(1)  โครงการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน   
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

• ยุทธศาสตรท่ี์   8  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกจิให้มีประสิทธภิาพ  
เป้าประสงค์ท่ี  1  มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ 

 ดําเนินการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  

1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารทุกระดับนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม ประเมินผล และ
ตัดสินใจ 

2. ร้อยละ  80  ของบุคลากรทุกระดับนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
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นโยบายท่ี  16  การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ท่ี   16.1 พัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลส่วนกลางให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานและการ 
                      อ้างอิงของผู้บริหาร 
มาตรการท่ี  16.1.1  ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับดําเนินการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันและ 

     พัฒนาระบบอื่น ๆ ให้มีความเช่ือมโยงครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ตอบสนอง 
     ผู้ใช้บริการ 

แผนปฏิบัติ (1)  โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ 
     ผู้บริหารระดับสูง   

 

 
แผนท่ียุทธศาสตร์  (Strategy  Map) 
 

 เพื่อให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของคณะมัณฑนศิลป์  ในระยะ 10 ปีข้างหน้า  มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  สรุปภาพรวมการจัดทําในรูปแบบแผนท่ียุทธศาสตร์  
(Strategy  Map) และแผนภาพสรุปวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  และมาตรการ  
ดังน้ี 
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(แผนท่ียุทธศาสตร์   อยู่ในไฟล์ PDF) 
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การบริหารแผนยุทธศาสตร์ 
 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะมัณฑนศิลป์  ให้บรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  จัก
ต้องมีการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic  Implementation)   และต้องมีการกํากับ  ติดตาม  และ
ประเมินผล  (Strategic Control  &  Evaluation)  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้ 
 กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (Action  Plan)  ของคณะฯ  เพื่อกําหนดแผนงาน / โครงการ  
ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ตลอดจนผู้รับผิดชอบ  และงบประมาณให้มีความสอดคล้องและ
ตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานของคณะฯ สู่ภาควิชา / สาขาวิชา / บุคลากร  เพื่อพิจารณาเป้าหมายตัวช้ีวัด  
มาตรการ ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ  ให้ข้อเสนอแนะ  และกําหนดเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกบัแนวทางของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

3. นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาควิชา / สาขาวิชา / บุคลากรมาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับความสามารถในการดําเนินการตามภารกิจได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

 การติดตามและประเมินผล 
1. ติดตามผลการดาํเนินโครงการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะและผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะและการปรับปรุง
การดําเนินงานในระยะต่อไปใหมี้ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี (แผนปฏิบัติราชการ) เพื่อเป็นการกํากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของแผน 
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