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ค ำน ำ 

 แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ 2564 - 2567 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของการบริหารจัดการและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทั่วทั้งองค์กร   ที่จะร่วมมือกันพัฒนาทุกพันธกิจของคณะมัณฑนศิลป์ให้บรรลุตามเป้าหมายของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการด ารงความเป็น
ผู้น าของคณะวิชาทางด้านการออกแบบแห่งแรกของประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ภายใต้
ขอบเขตของการด าเนินงานตามกรอบของพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  4 ด้าน อันได้แก่  ด้าน
การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีทิศทางของการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566 
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โครงร่ำงองค์กร (Organization Profile)  
คณะมัณฑนศิลป์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
ลักษณะองค์กร 
 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2499  นับเป็นคณะ
วิชาล าดับที่ 4  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร   โดยด าริของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เป็นคณบดีคนแรก สถานที่ตั้ง อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ  และ
อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 
สภำพแวดล้อมขององค์กร  
         (1) หลักสูตร และบริกำร 
          ตำรำงที ่P.1-1 หลักสูตรและบริกำร 
พันธกิจ/หลกัสูตรและ

บริกำร 
ควำมส ำคัญที่มีต่อควำมส ำเร็จของคณะ ฯ กลไกกำรส่งมอบ 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ระดับปริญญาบัณฑิต 
7 หลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถด้านการ
ออกแบบ  มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

การบรรยาย  ฝึกปฏิบัติการ การศึกษา
ด้วยตนเอง การศึกษานอกสถานที่ 
การสัมมนา การฝึกงานวิชาชีพใน
สถานประกอบการ การศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศ  

ระดับบณัฑติศึกษา 
6 หลักสูตร 

ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  ทีม่ีความรู้ ความ
เช่ียวชาญด้านการออกแบบขั้นสูง  และการสร้าง
องค์ความรู้ต่อยอดในเชิงวิชาการและวิชาชีพการ
ออกแบบ  ด้วยกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพ  มีการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย
สร้างสรรค์ลงในวารสาร   และการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานต่อสาธารณชน 

การบรรยาย  ฝึกปฏิบัติการ การศกึษา
ด้วยตนเอง   การศึกษานอกสถานที ่
การสัมมนา   และการศึกษาดูงานทั้ง
ในและต่างประเทศ  

ด้ำนกำรวิจัย 
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค ์ ผลิตผลงานวิจัย/สร้างสรรค์  ทีเ่ป็นประโยชน์และ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สังคม  และ
ประเทศ 

รายงานวิจัย การจดันิทรรศการ  การ
ประชุมวิชาการ  การตีพิมพ์เผยแพร ่
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และการ
จัดแสดงผลงานในต่างประเทศ  

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
แบบสร้างรายได้ และ

แบบให้เปล่า 
ให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการ การอนุรักษ์  
การสืบสานมรดกภูมิปัญญา  และศิลปวัฒนธรรม
ไทยในกระบวนการออกแบบ 

การวิจัย/สร้างสรรค์  การให้ค าปรกึษา 
การฝึกอบรม   การประชุมวิชาการ  
การสัมมนา  และการจัดนิทรรศการ  
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        (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรม  

พันธกิจ 

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่มีมาตรฐานระดับสากล  
2. ให้การศึกษาทีเ่น้นผลลัพธ์ที่ก่อประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ  
3. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
4. ให้บริการวิชาการที่มีการอนุรักษ์ สืบสาน บูรณาการ มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยใน 
   กระบวนการออกแบบ สามารถสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เสริมสร้างคุณค่า 
   และมูลค่าให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน ์ คณะวิชาช้ันน าด้านการออกแบบของประเทศ ที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
ค่ำนิยม มัณฑนศิลป์เพื่อสังคม 

วัฒนธรรม ภูมิใจในสถาบัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม 

 
 
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 156 คน สายบริหารวิชาการ 1 คน 
สายวิชาการ 96 คน สายสนับสนุน 59 คน มีสวัสดิการด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรแต่ละสาย ทุนเพ่ือ
การวิจัยและสร้างสรรค์ ทุนศึกษาต่อ ทุนดูงาน ทุนน าเสนอผลงานในต่างประเทศ  เงินรางวัลส าหรับต าแหน่ง
วิชาการ เผยแพร่บทความในฐานข้อมูล สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
 
          ตำรำงที่ P.1-2 ระดบักำรศึกษำ และสถำนภำพในสำยงำนของบุคลำกร 

บุคลำกร 
ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพ (อัตรำ %) 

รวม 
(อัตรำ) ปริญญำ 

เอก 
ปริญญำ 

โท 
ปริญญำ 

ตรี 
<ปริญ
ญำตรี 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
ประจ ำ 

พนักงำน
ชั่วครำว 

อื่นๆ* 

สายบริหารวิชาการ 1 - - - - 1 - - 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 3 2 - - - 7 13 8 

สายวิชาการ 21 66 1 - 8 80 - - 88 

สายสนบัสนุน - 15 23 21 - 29 10 51+22+133 59 

รวม 25 84 26 21 8 110 17 21 156 
* 1 หมายถึง ลกูจ้างประจ า 
  2 หมายถึง ลกูจ้างมหาวิทยาลัยประเภทประจ า 
  3 หมายถึง ลกูจ้างมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราว 
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน  
     สายวิชาการ   
          ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย/์ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์  =  1/ 13/ 37/ 46  (คน)                                   
     สายสนับสนุนวิชาการ   
          เชี่ยวชาญ/ช านาญการพิเศษ/ช านาญการ/ปฎิบตัิการ  =  0/ 7/ 1/ 51  (คน) 
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          ตำรำงที ่P.1-3  ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมัน่ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 

  
 (4) สินทรัพย์  
          ตำรำงที่ P.1-4 อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และครุภัณฑ์ที่ส ำคัญ 

อำคำรคณะมัณฑนศิลป ์
วังท่ำพระ 

จ านวน 2 อาคาร ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

อำคำรคณะมัณฑนศิลป ์
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ 

จ านวน 6 อาคาร ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการศิลปะ
ปฏิบัติ 2 มิติ และ 3 มิติ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ ล้าง-อัดขยายภาพ 
อาคารปฏิบัติงานไม้และโลหะ อาคารปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา อาคารปฏิบัติงานสิ่งทอ ภาพ
พิมพ์ ประติมากรรม อาคารปฏิบัติงานเครื่องประดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และครุภัณฑ์
เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

 
  
 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ  
         ตำรำงที ่P.1-5  กฎหมำย/ระเบียบ/ข้อบังคับจ ำแนกตำมพันธกิจ 

พันธกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ 
ด้านการผลติบัณฑติ - เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี และหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรวา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาบณัฑิต และมหาบณัฑิต  
ด้านการวิจัย/สร้างสรรค ์ ระเบียบ/ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร และจรรยาบรรณการวิจยัในมนุษย์  
ด้านการบริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศลิป
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการบริการวิชาการแกส่ังคม พ.ศ.2560 ประกาศมหาวิทยาลยั 
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราจา่ย เงื่อนไข วิธีการในการจัดเก็บ การน าส่ง การเบิกจ่ายค่าบริการ 
และการเปลีย่นแปลงโครงการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น 
ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี 

บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนบัสนนุ 
ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง 

ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีตอ่ช่ือเสียงขององค์กร     

ความต้องการในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า     

ความมั่นคงในอาชีพและหน้าที่การงาน     

การไดร้ับโอกาสเพื่อความก้าวหนา้ในอาชีพ     

สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน     

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

ระบบการประเมินผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม     

การไดร้ับค าชมเชย รางวัล และการเห็นความส าคญัจากผู้บริหาร     

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเหนือจากภาระงานหลัก     



6 

พันธกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ 
ด้านการบริหาร - พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

- พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559  
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณของ 
  กระทรวงการคลัง/กรมบญัชีกลาง/ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
- ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากร วา่ด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ พ.ศ. 2561 

 
 (6) โครงสร้ำงองค์กร คณะมัณฑนศิลป์ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน่วยงานประกอบด้วย
ภาควิชา จ านวน 7 ภาควิชา  ได้แก ่1) ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  2) ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
3) ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 4) ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  5) ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  6) ภาค 
วิชาออกแบบเครื่องประดับ  7) ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  และส านักงานคณบดี  มีการบริหาร 
งานตามหลักธรรมาภิบาลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะ ฯ   อันประกอบด้วย 
คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าภาควิชา  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนสายสนับสนุน  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
  
  (7) กลุ่มลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ตำรำงท่ี P.1-6 ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมพันธกิจ 

กลุ่มลูกค้ำ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ส าเรจ็การศึกษา  

ตามระยะเวลาของหลักสูตร   ได้รบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ทุนการศึกษา   และความร่วมมือกับ
สถาบันต่างประเทศ 

นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการออกแบบขั้นสูง   ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบด้วย
กระบวนการการวิจัย/สร้างสรรค์    ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร    สร้างโอกาสใน
การประกอบอาชีพ    ทุนสนับสนนุการศึกษาและการวิจัย/สร้างสรรค์   การเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการ  และ ความร่วมมอืกับสถาบันต่างประเทศ 

ด้ำนกำรวิจัย/สร้ำงสรรค์ 
แหล่งทุนภาครัฐ/เอกชน ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของเจ้าของทุน สามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  หรอืสามารถน าไปสร้างมลูค่าเชิงพาณิชย์ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
บุคคลทั่วไป  หน่วยงาน 
ภาครัฐ/เอกชน  และผู้
ประกอบธุรกิจ 

ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบทีถู่กต้องตามหลกัวิชาการและสอดคล้องกับ
ความต้องการ  ไดร้ับแนวทาง  วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาสินคา้และบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ปกครอง ได้รับข้อมลูเกีย่วกับหลักสูตร การเรยีนการสอน ค่าใช้จ่าย สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการศึกษา  ความปลอดภัย  โอกาสในการประกอบอาชีพ  



7 

กลุ่มลูกค้ำ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ศิษย์เก่า ภาพลักษณ์ทีด่ีของคณะฯ ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารของคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ และการได้รบัการยกย่อง

เชิดชูเกียรตจิากคณะฯ  
ผู้ใช้บัณฑิต ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

ที่สามารถน ามาใช้ในการท างานไดท้ันที และสามารถสร้างมลูค่าเชิงพาณิชย์ได้  
    
 (8) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ คณะมัณฑนศิลป์ยังมิได้มีการลงนามความร่วมมือกับโรงเรียน
สถาบัน หรือองค์กรใด ๆ  ในการเป็นผู้ส่งมอบผู้เรียนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้าศึกษาได้ทันที คงเลือกใช้
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญที่มีบทบาทในระบบงาน  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  และบทบาทในการ
สร้างนวัตกรรมของคณะฯ  
 
ตำรำงท่ี P.1-7  คู่ควำมร่วมมือที่ส ำคัญ บทบำทในระบบงำน และกลไกกำรสื่อสำร  

คู่ควำมร่วมมือ   บทบำทในระบบงำน 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน/สร้ำงนวัตกรรม 
กลไกกำรสื่อสำร 

กำรผลิตบัณฑิต 
  -โรงเรียนมัธยมศึกษา 
  -แหล่งฝึกงานวิชาชีพ 
  -องค์กร สถาบัน ที่ต้องการ 
  ผู้มีทักษะและประสบการณ ์
  ด้านการออกแบบขั้นสูง 

 
-กระบวนการรบันักศึกษา 
-การสร้างประสบการณ์
วิชาชีพการออกแบบใน
มุมมองใหม่ ๆ แก่นักศึกษา 
-โจทย์วิจัย และทุนสนับสนุน
การศึกษา 

 
-ผลิตนักออกแบบที่มสีมรรถนะสูง 
-มีเครือข่ายทีเ่อื้อต่อการฝึกงาน 
-มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาด้านศลิปะและ
การออกแบบทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
องค์ความรู ้

 
เชิญร่วมกิจกรรมของ
คณะ ฯทางโทรศัพท์, 
จดหมาย, E-mail 
เว็บไซต,์ Social 
Media, การบอกต่อ 

กำรวิจัย/สร้ำงสรรค์ 
 - มหาวิทยาลัย 
 - หน่วยงานภาครัฐและ  
เอกชน 
 - ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่มี
ความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค ์

 
- การให้ทุนวิจัย 
- การให้ความไว้วางใจ
เลือกใช้ผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ของคณะฯ เพื่อให้
ได้รับแนวทางการพัฒนาและ
เพิ่มผลการประกอบการ   

 
- ส่งมอบผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ สอดคล้องตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ชุมชน 
และสังคม 
- สร้างความนิยมในสินค้าและ
บริการที่เกดิจากผลงานวิจัย/
สร้างสรรค ์

 
เชิญร่วมกิจกรรมของ
คณะฯ ทางโทรศัพท์, 
จดหมาย, E-mail 
เว็บไซต,์ Social 
Media, การบอกต่อ 
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คู่ควำมร่วมมือ   บทบำทในระบบงำน 
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน/สร้ำงนวัตกรรม 
กลไกกำรสื่อสำร 

กำรบริกำรวิชำกำร 
- นักเรียน นักศกึษา ผู้สนใจ
ด้านศิลปะและการออกแบบ 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่ว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษา 

 
- เปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้
ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานร่วมกับ
อาจารย์ ใช้ทักษะความรู้
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 
- สร้างความเชื่อมโยงทางสังคม
(Social Linkage) ที่ช่วยสนับสนนุ
แบรนด์ของคณะฯ 
- มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ าเสมอ 

 
เชิญร่วมกิจกรรมของ
คณะฯ ทางโทรศัพท์, 
จดหมาย, E-mail 
เว็บไซต,์ Social 
Media, การบอกต่อ 

 
 
P.2 สภำวกำรณ์ขององค์กร 
ก. สภำวะด้ำนกำรแข่งขัน 
 (1) ล ำดับในกำรแข่งขัน  คณะมัณฑนศิลป์  เป็นคณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะด้านการ
ออกแบบเป็นแห่งแรกของประเทศที่เริ่มก่อตั้งมามากกว่า 60 ปี นับเนื่องถึงปัจจุบันมีหลักสูตรด้านการ
ออกแบบในสาขาต่าง ๆ มากที่สุด   แตกต่างจากทุกมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่น ๆ ทีเ่ปิดสอนเพียง
บางสาขาของการออกแบบ  รวมกับสาขาวิชาทางด้านทัศนศิลป์  หรือนาฏศิลป์  หรือดนตรี   ภายใต้ชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์  จึงไมน่ับว่าเป็นสถาบันคู่เทียบทั้งคณะวิชาได้อย่างมี
นัยส าคัญ คงสามารถเทียบเคียงได้แคบ่างสาขาวิชาเท่านั้น 
  (2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน   จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
สามารถในการแข่งขันของคณะฯ พบว่า ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งมีผลกระทบมากท่ีสุด เนื่องจากการที่คณะฯ 
มีความจ าเป็นจะต้องให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเรียนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพราะ
ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ในวังท่าพระที่มีไม่เพียงพอส าหรับห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการวาดเส้น 
และห้องปฏิบัติการประติมากรรม  ซึ่งรองรับการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานด้านศิลปะส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที ่ 1  ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาในสาขาการออกแบบของคณะฯ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีที่
พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล  เห็นว่าไม่สะดวกในการเดินทาง  หรือต้องมีภาระเช่าหอพักอยู่ที่
จังหวัดนครปฐม  จึงเลือกไปสมัครเรียนกับสถาบันซึ่งมีสถานที่จัดการเรียนการสอนในใจกลางกรุงเทพฯ 
เพราะสะดวกต่อการเดินทาง  ท าให้แต่ละปีมียอดผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะฯ ไม่สอดคล้องกับจ านวน
รับอย่างต่อเนื่อง  
  
 
 
 



9 

 (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 
ตำรำงท่ี P.2-1 ประเด็นส ำคัญ ตัวชี้วัดผลงำน และแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ประเด็น ตัวชี้วัดผลงำน 
แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

ด้ำนกำรเรียนกำร
สอน 

1. ร้อยละของส่วนแบ่งทางการตลาด  
2. ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิต   
3. ผลการประเมินความพึงพอใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร   
    จากผู้ใช้บณัฑิต   

- ข้อมูลจากระบบ 
  CHE QA  
 -ฐานข้อมูลด้าน 
  การเผยแพร ่
  งานวิจยั และ 
  บทความวชิาการ 
  ที่น่าเชื่อถือ 
รายงานประจ าป ี- 
  หรือรายงานการ 
  ประเมินตนเอง  

ด้ำนคุณสมบัติ
ผลงำนวิจัย และ  
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 
ของอำจำรย ์

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
3. ร้อยละของการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ 
4. จ านวนเงนิทุนวจิัยสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

 
 
ข.บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ตำรำงท่ี P.2-2  ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

บริบทเชิงกลยุทธ ์ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC) ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 
ด้ำนหลักสูตร 1. สถาบันที่เปดิสอนทางดา้นการออกแบบมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรทีห่ลากหลาย 
ท าให้มีการแข่งขันสูงขึ้น  
2. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรวัยเรียนมี
แนวโน้มลดลง 

1. แบรนด์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ยังคงครองใจผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้อง 
(Stakeholder) ในฐานะคณะวชิาที่เปิดสอน
หลักสูตรด้านการออกแบบเป็นแห่งแรกของ
ประเทศ 
2. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและผลงานด้านการ
ออกแบบเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ด้ำนวิจัยและบริกำร
วิชำกำร  
 

1. การเพิ่มผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ที่
มีการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ  
2. การจัดตั้งศูนย์ Decorative Arts Enter-
prise    เพื่อให้บริการวิชาการด้านการ

1. การผลักดันให้คณาจารย์ท างานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ด้วยการสนบัสนนุงบประมาณ
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์
ของคณะฯ และงบภารกิจเชิงนโยบายจาก
เงินรายได ้
2. คณะฯ มีผลงานออกแบบที่หลากหลายที่
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บริบทเชิงกลยุทธ ์ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (SC) ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 
ออกแบบที่ครบวงจร  สามารถผลิตในเชิงพาณชิย์ได้ นอกจากนี้ยังมี

หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ตอ้งการว่าจ้าง
ให้คณะฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

ระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระดับสากล องค์กรมีการพัฒนาระบบการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ทีช่ัดเจน 

ด้ำนบุคลำกร 1. การพัฒนาคุณวฒุิการศึกษาและต าแหน่ง
ทางวชิาการของอาจารย ์
2. การพัฒนาเสน้ทางความก้าวหน้า (Career 
Path) ของบุคลากรสายสนับสนนุ  

1. ศักยภาพของคณาจารย์มีความพร้อมที่จะ
เพิ่มพูนความรู้ในระดบัปริญญาเอก และมี
ผลงานทางวชิาการทีส่ามารถขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้นได ้
2. บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้เฉพาะ
บุคคลในแต่ละด้านที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัย
ท างาน 

 
ค.ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร  
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ    อาศัยข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน และผลการด าเนินงานของส่วนงานตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่ก าหนดตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย/สร้างสรรค ์ การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ  

 
 

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนของคณะมัณฑนศิลป์ย้อนหลัง 3 ปี 
 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีการศึกษา 

หน่วยวัด 
2561 2562 2563 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนกระบวนกำร 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนกระบวนกำรที่มุ่งเนน้ผู้เรียน 

1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานท า ตรงสาขาวิชา
ทีส่ าเร็จการศึกษา 

82.05 68.65 87.97 ร้อยละ 

2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท ที่
ไดร้ับการตพิีมพ์และหรือเผยแพร่ ในระดับนานาชาต ิ

36.84 0.00 17.14 ร้อยละ 

3 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปริญญา
เอก ทีไ่ดร้ับการตพิีมพ์และหรือเผยแพร่ ในระดับนานาชาต ิ

62.50 16.67 75.00 ร้อยละ 
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หัวข้อ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีการศึกษา 

หน่วยวัด 
2561 2562 2563 

4 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.29 4.31 4.65 ระดับ 

5 ผู้รับบริการทางวิชาการ น าความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ 4.93 4.96 4.98 ระดับ 
6 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

 
2 2 3 จ านวน 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน 
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ    

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ระดบัปริญญาตร ี 93.15 96.85 97.98 ร้อยละ 
2 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา 72.48 80.05 87.04 ร้อยละ 
3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด ระดับปรญิญาตร ี
87.04 89.13 89.49 ร้อยละ 

 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน    
4 จ านวนโครงการทีม่ีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และผูม้าตดิต่อ 
5 4 11 โครงการ 

ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
1 จ านวนนักศึกษาท่ีฝึกงานแล้ว ได้งานในสถานประกอบการ

ทันท ี
30.00 37.00 39.00 ร้อยละ 

2 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ขาออก-ขาเข้า) 4 6 3 
* นศ.ลดลง

เพราะ
สถานการณ์ 
Covid-19 

คน 

3 จ านวนชุมชนและสังคมที่ไดร้ับการพัฒนาจากงานบริการ
วิชาการของคณะฯ 

6 7 9 ชุมชน 

4 ข้อตกลง/ ความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดร้ับการจดัอนัดับใน QS World Uni-
versity Ranking 

3 2 2 จ านวน 

5 จ านวนนักศึกษาต่างชาต ิ 1 29 42 จ านวน 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลกูค้ำกลุ่มอื่น 
 (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอืน่    

1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรยีนการสอน 93.82 96.05 97.36 ร้อยละ 
2 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรทีส่ าเร็จการศึกษา 85.28 93.50 94.67 ร้อยละ 
3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ ต่อประโยชน์จาก

บริการ 
4.65 4.72 4.86 ระดับ 
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หัวข้อ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีการศึกษา 

หน่วยวัด 
2561 2562 2563 

4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ ต่อกระบวนการ
ให้บริการ 

4.75 4.87 4.91 ระดับ 

 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอื่น    
5 อัตราการออกกลางคันของนักศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตร ี 6.10 5.59 4.01 ร้อยละ 
6 อัตราการออกกลางคันของนักศึกษา ในหลักสูตรบณัฑติศึกษา 38.50 25.79 9.07 ร้อยละ 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร 
 (1) อัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร    
 (1.1) อัตราก าลัง     

1 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 25.82 24.18 25.95 ร้อยละ 
2 อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 47.25 46.15 55.14 ร้อยละ 
3 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) 12.59 11.05 10.71 คน 

 (1.2) ขีดความสามารถของบุคลากร    
4 บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร/ ฐานข้อมลูระดับ

นานาชาติ 
0 1 2 จ านวน 

5 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed 
Journal หรือในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ 

3 2 5 จ านวน 

6 อาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

66.29 18.89 23.78 ร้อยละ 

 (2) บรรยากาศการท างาน    
7 ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

สถานท่ีท างาน 
3.78 4.52 4.82 ระดับ 

8 ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ 

3.85 4.69 4.92 ระดับ 

9 ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน 
และห้องปฏิบตัิการ 

3.67 4.23 4.47 ระดับ 

 (3) ความผูกพันของบุคลากร    
10 ความพึงพอใจต่อปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรผูกพันกับองค์กร 3.94 4.13 4.25 ระดับ 

 (4) การพัฒนาบุคลากร    
11 อาจารย์ที่บรรจุไม่เกิน 2 ปีและไดร้ับการพัฒนาด้านเทคนิค

การสอนและการวดัผล 
84.62 80.00 85.71 ร้อยละ 

12 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ 

46.15 47.25 55.14 ร้อยละ 

13 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนา 87.72 87.30 80.67 ร้อยละ 
14 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมเกณฑ์ AUN-QA 20 46 65 คน 
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หัวข้อ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีการศึกษา 

หน่วยวัด 
2561 2562 2563 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กรและธรรมำภิบำล 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร ธรรมำภิบำล และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 (1) การน าองค์กร     

1 ร้อยละการบรรลตุามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี 81.82 82.67 84.71 ร้อยละ 
2 จ านวนรางวัล ยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ ที่อาจารย์มีผลงาน

ได้รับการจดลิขสิทธิ/์ สิทธิบัตร การไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการ 
18 23 39 รางวัล 

3 จ านวนรางวัล ยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ นักศึกษาและศิษย์
เก่าที่สร้างช่ือเสยีงให้กับคณะฯ 

35 49 58 รางวัล 

 (2) การก ากับดูแล     
4 ผลการประเมินคณบด ี 79.00 84.90 87.4 ร้อยละ 

 (3) กฎหมาย ข้อบงัคับและการรับรองมาตรฐาน    
5 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 100 100 100 ร้อยละ 
6 จ านวนข้อร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธ์ิ/ สิทธิบัตร ไม่มีข้อ

ร้องเรียน 
ไม่มีข้อ

ร้องเรียน 
ไม่มีข้อ

ร้องเรียน 
มี/ ไมม่ ี

7 จ านวนข้อร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณการวจิัยในมนุษย์ ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

มี/ ไมม่ ี

8 ข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจดัจ้าง ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

มี/ ไมม่ ี

 (4) จริยธรรม     
9 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร ไม่มีข้อ

ร้องเรียน 
ไม่มีข้อ

ร้องเรียน 
ไม่มีข้อ

ร้องเรียน 
เรื่อง 

10 จ านวนข้อร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีไมเ่ป็นธรรม 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

เรื่อง 

11 จ านวนข้อร้องเรียนในเรื่องการบรหิารงานของผู้บริหารคณะ ฯ ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

เรื่อง 

 (5) สังคม     
12 โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ ด าเนินการเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม/ ให้องค์ความรู้ดา้นผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมแกผู่้น าและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากทุก
แหล่งงบประมาณ 

20 18 17 จ านวน 

13 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่อง หรือมี
ความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ตอ่สังคมและประเทศชาต ิ

2 2 3 จ านวน 

ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
1 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound-Outbound) ใน

หลักสตูรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 
3 3 4 คน 



14 

หัวข้อ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปีการศึกษา 

หน่วยวัด 
2561 2562 2563 

2 จ านวนการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และดนตรีของ
นักศึกษาและอาจารย ์

14 16 15 ครั้ง 

3 จ านวนผลงานจากการบริการวิชาการที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อรับใช้สังคมและชุมชนอย่างเปน็รูปธรรม 

295 383 465 เรื่อง/ 
ช้ินงาน 

4 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์จากการด าเนินการโดยคณะฯ และด าเนินการโดย
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

4 6 7 โครงการ 

ผลลัพธ์ด้ำนกำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรตลำด 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรตลำด 
 (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน    

1 ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสตูรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ระดับปริญญาตร ี

133,950 123,634 111,728 บาท 

2 ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสตูรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ระดับปริญญาโท 

121,315 132,972 87,665 บาท 

3 ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสตูรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ระดับปริญญาเอก 

134,802 150,906 100,828 บาท 

4 งบประมาณเงินรายได้ที่จดัสรรใหก้องทุนวิจัยและสร้างสรรค ์ 1,789,100 3,753,400 3,795,700 บาท 
5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค/์ ตอ่คน/ ต่อป ี 120,238 121,677 128,693 บาท 
6 เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศกึษา 70,830,600 62,286,162

. 
63,780,983 บาท 

7 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เงินบริจาคจากศิษย์เก่าและ
บุคคลภายนอก 

1,304,130 1,365,600 1,463,150 บาท 

8 อัตราส่วนระหว่างเงินรายได้จากการบริการวิชาการ เงิน
บริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก กับเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1.84 2.19 2.29 - 

9 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินท่ีทันเวลา 100 100 100 ร้อยละ 
 (2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด    

10 สัดส่วนการรับผู้เข้าศึกษาต่อจ านวนผู้สมคัร ระดับปริญญาตรี 33.33 34.52 36.94 ร้อยละ 
 

 

 



15 

 
 

แผนพัฒนำคณะมัณฑนศิลป์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ปีงบประมำณ 2564 – 2567 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่มีมาตรฐานระดับสากล  
2. ให้การศึกษาทีเ่น้นผลลัพธ์ที่ก่อประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ  
3. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
4. ให้บริการวิชาการที่มีการอนุรักษ์ สืบสาน บูรณาการ มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยใน 
   กระบวนการออกแบบ สามารถสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เสริมสร้างคุณค่า 
   และมูลค่าให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

วิสัยทัศน ์ คณะวิชาช้ันน าด้านการออกแบบของประเทศ ที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 
ค่ำนิยม มัณฑนศิลป์เพื่อสังคม 

วัฒนธรรม ภูมิใจในสถาบัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคม 

  
 

เป้ำประสงค์ที่คำดหวังในระยะ 4 ปีของกำรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
9 ตัวช้ีวัด 

 

การด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 
1. เปิดสอนหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครบทุกหลักสูตร     

2. พัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตรให้สามารถเข้ารับการ     
ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ 

   
 

 
 

3. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารคณะ ฯ ให้สามารถ
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ระดับ 200 

  
 

 
 

 
 

4. เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 
หลักสูตร 

  
 

 
 

 

5. เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  2 
หลักสูตร  ทั้งหลักสูตรสองภาษา  และหลักสูตรนานาชาติ 
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การด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 
6. เปิดสอนหลักสูตร Non-Degree ทั้ง Reskill, Upskill, และ
Newskill ที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

   

 

7. คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจาก 57% เป็น 
75% หรือมากกว่า 

    
 

8. ศูนย์บริการวิชาการ DEC Enterprise เปิดบริการเต็ม
รูปแบบ ท าให้สามารถหารายได้เพ่ิมให้กับคณะฯ ได้อย่าง
ยั่งยืน 

 
 

   

9. สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมของคณะ ฯ 
ทั้ง วังท่าพระ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ได้รับการ
พัฒนาให้พร้อมรองรับความเจริญของคณะฯ ในอนาคตอย่าง
มั่นคง มีความสมบูรณ์มากกว่า 85% พร้อมส่งต่อให้ผู้บริหาร 
ชุดต่อไป 
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แผนพัฒนำคณะมัณฑนศิลป์ที่สอดคล้องตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
 
ยุทธศำสตร์ที ่1  สร้ำงควำมโดดเด่น เป็นเลิศเฉพำะทำง และควำมมีชื่อเสียงด้ำนวิชำกำร  
                    (ACADEMIC REPUTATION) 
 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้มีควำมเป็นเลิศ 
                 เฉพำะทำง  มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน On-demand, Diverse and 
                 Flexi-education มีควำมสร้ำงสรรค์ และเป็นสำกล 
มำตรกำร : พัฒนำหลักสูตร พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

ล าดับ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 

64 65 66 67 
1 จ านวนหลักสตูรใหม่ และหลักสตูรปรับปรุงท่ีมี

ลักษณะเป็นบูรณาการ สหวิทยาการ สองภาษา 
และนานาชาต ิ

 
หลักสตูร 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

2 จ านวนรายวิชาระดับปรญิญาตรีทีเ่ป็น active 
learning, social engagement 

รายวิชา >5 >5 >5 >5 

3 ร้อยละของบณัฑิตทีม่ีทักษะจ าเปน็ส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 เช่น  Start up, ผูป้ระกอบการ 
หรือเจ้าของกิจการ 

ร้อยละ >30 
 

>30 
 

>30 
 

>30 
 

4 รายได้เฉลี่ยของบัณฑติระดับปรญิญาตรีสูงกว่า
สถาบันคู่เทียบ 

ร้อยละ >20 >20 >20 >20 

5 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาใน
ระดับบณัฑติศึกษา ทีไ่ดร้บัการตพิีมพ์และหรือ
เผยแพร่ ในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ >75 >75 >75 >75 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของอำจำรย์ 
มำตรกำร : พัฒนำอำจำรย์ด้ำนคุณวุฒิ และต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น 

ล าดับ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 

64 65 66 67 
6 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิสนับสนุนให้

เพิม่พูนคุณวุฒิทางการศึกษา 
คน >3 >3 >3 >3 

7 จ านวนอาจารย์ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ >60 >60 >60 >60 
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8 อาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ >30 >30 >30 >30 

9 จ านวนรางวัล ยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ ที่
อาจารย์มผีลงานไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ/ สิทธิบัตร 
การไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวน >40 >40 >40 >40 

10 จ านวนโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียน
การสอนและการวิจยั 

จ านวน >3 >3 >3 >3 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้ทัดเทียม และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลตำมแนวทำง AUN-QA 
                 และ EdPEx 
มำตรกำร : ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะฯ ภำควิชำ และหลักสูตร 

ล าดับ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 

64 65 66 67 
11 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมเกณฑ์ AUN-

QA และ EdPEx 
ร้อยละ >75 >75 >75 >75 

12 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขา้ร่วมการอบรม
เกณฑ์ AUN-QA และ EdPEx 

ร้อยละ >10 >10 >10 >10 

13 จ านวนโครงการประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 
จ านวน 

 
>3 

 
>3 

 
>3 

 
>3 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันผลงำนทำงวิชำกำรสู่ระดับนำนำชำติ 
มำตรกำร : ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของคณะฯ สู่ควำมเป็นนำนำชำติ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 

64 65 66 67 
14 จ านวนโครงการและกิจกรรมความร่วมมือ

ทางด้านวิชาการ และงานวิจัย/สรา้งสรรค์กับ
สถาบันการศึกษาในตา่งประเทศ 

 
ครั้ง 

 
>20 

 
>20 

 
>20 

 
>20 

 
 
 
 
 
 
 



19 

ยุทธศำสตร์ที ่2  ยกระดับกำรบูรณำกำรผลิตผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ กำรบริกำรวิชำกำร กำร  
                    ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นหรืออุตสำหกรรม   ตอบโจทย์กำร 
                    เปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิดคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำร 
                    แข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหำของชุมชน สังคม   
                    (RESEARCH AND CREATIVITY) 
 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำระบบ กลไก ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรส่งสริมกำรเพ่ิมศักยภำพผลผลิต 
                 งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรพัฒนำสังคม ชุมชน หรือตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ 
มำตรกำร : สนับสนนุทรัพยำกร และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อกำรวิจัย/สร้ำงสรรค์                     

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

15 เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย/งานสรา้งสรรค ์
ส าหรับบคุลากรและนักศึกษาต่อปงีบประมาณ 

ร้อยละ >5 >5 >5 >5 

16 จ านวนผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ก่อ
ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อ
ชุมชน และสังคม 

จ านวน >10 >10 >10 >10 

17 จ านวนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในฐานข้อมูล
ระดับชาติ และนานาชาติ ตามเกณฑ์คณุภาพ 

จ านวน >15 >15 >15 >15 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลป 
                 วัฒนธรรมจำกภำยนอก ท้ังในระดับนำนำชำติ ระดับชำติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน 
มำตรกำร : สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กำรวิจัย จำกภำยนอก ทั้งในระดับชำติ และนำนำชำติ  
              ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือกำรพัฒนำชุมชน และสังคม 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

18 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

จ านวน >15 >15 >15 >15 

19 จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง Inbound และ 
Outbound 

จ านวน >5 >5 >5 >5 

20 จ านวนชุมชนและสังคมที่ไดร้ับการพัฒนาจาก
งานบริการวิชาการของคณะฯ 

จ านวน >10 >10 >10 >10 
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ยุทธศำสตร์ที ่3  น ำระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย นวัตกรรมในกำรบริหำร มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                    (SMART ADMINISTRATION) 
 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำคณะมัณฑนศิลป์ให้เป็นคณะวิชำท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย 
มำตรกำร : สนับสนนุงบประมำณส ำหรับกำรจัดหำ Software และฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

21 จ านวน Software  และฐานข้อมลูที่น ามาใช้พัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะฯ 

จ านวน
นับ 

2 2 2 2 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนำระบบและทรัพยำกรบุคคลให้มีธรรมำภิบำลพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงยั่งยืน 
มำตรกำร : พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

22 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 25 >25 >25 >25 

23 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิขาการต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 57 >57 >57 >57 

24 
 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาด้านวิชาชีพเฉพาะ
ทาง 

ร้อยละ 80 >80 >80 >80 

25 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดร้ับการพัฒนาต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

จ านวน 2 2 2 2 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสิ่งแวดล้อมของคณะฯ โดยเน้นกำรอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
มำตรกำร : ปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนของบุคลำกร และกำร 
               เรียนของนักศึกษำ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

26 ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สถานท่ีท างาน 

ระดับ >4.00 >4.00 >4.00 >4.00 

27 ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ 

ระดับ >4.00 >4.00 >4.00 >4.00 

28 ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน 
และห้องปฏิบตัิการ 

ระดับ >4.00 >4.00 >4.00 >4.00 



21 

 
29 

จ านวนโครงการทีม่ีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และผูม้าตดิต่อ 

 
จ านวน 

 
>5 

 
>5 

 
>5 

 
>5 

กลยุทธ์ที่ 3.4 กำรสร้ำงเสถียรภำพ และควำมมั่นคงทำงกำรเงินของคณะ ฯ 
มำตรกำร : พัฒนำแนวทำงกำรหำรำยได้เพ่ิมให้กับคณะ ฯ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

30 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ >3 >3 >3 >3 

 
 

ยุทธศำสตร์ที ่4  พัฒนำนักศึกษำและส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่ำ  
                    (SMART STUDENT AND ALUMNI) 
 
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนำนักศึกษำให้เป็น Smart Student พร้อมทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 
มำตรกำร : พัฒนำระบบและกลไกในกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็น Smart Student 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

31 ร้อยละของงบประมาณประจ าปีทีใ่ช้ในการ
พัฒนาอาคารและห้องปฏิบัติการ และกิจกรรม
การเรยีนรู ้

ร้อยละ 5 5 5 5 

32 จ านวนโครงการ กิจกรรมพัฒนาทกัษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ 21 

จ านวน >3 >3 >3 >3 

33 จ านวนรางวัล ยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ 
นักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับคณะฯ ทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาต ิ

จ านวน >20 >20 >20 >20 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก/ชมุชน สมำคมนกัศึกษำเก่ำ เพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
มำตรกำร : ส่งเสริมกำรประสำนควำมร่วมมือกับสมำคมนักศกึษำเก่ำ เพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

34 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับนักศึกษาเก่า จ านวน >2 >2 >2 >2 
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ยุทธศำสตร์ที ่5  สร้ำงและเผยแพร่ภำพลักษณ์ศิลปำกรสู่สำธำรณะ 
                    (SILPAKORN BRANDING) 
 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกด้ำนศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม/งำน 
                 สร้ำงสรรค์ เพ่ือผลักดันมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนยก์ลำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมใน 
                 ภูมิภำค ASEAN 
มำตรกำร : ส่งเสริมและสนับสนนุให้มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

35 จ านวนหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่าง 
ประเทศท่ีมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบท่ีมีการ 
บูรณาการกับการอนรุักษ์และการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน >15 >15 >15 >15 

กลยุทธ์ที่ 5.2 มุ่งสร้ำง SILPAKORN BRANDING และสื่อสำร เผยแพร่ภำพลักษณ์ศิลปำกรสู่ภำยนอก 
มำตรกำร : สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก และเผยแพร่ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยเชิงรุก 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

36 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติที่คณะฯ เป็นผู้จัด หรือ
เป็นเจ้าภาพร่วม 

 
จ านวน 

 
>3 

 
>3 

 
>3 

 
>3 

37 จ านวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพรภ่าพลักษณ์
องค์กร และมหาวิทยาลัย 

จ านวน >1 >1 >1 >1 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนำคณะฯ สู่ควำมเป็นนำนำชำติ 
มำตรกำร : ส่งเสริมและพัฒนำคณะฯ สู่ควำมเป็นนำนำชำติ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
วัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. 
64 65 66 67 

38 จ านวนนักศึกษาต่างชาต ิ จ านวน >60 >60 >60 >60 
39 จ านวนอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

ที่ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย 
และสร้างสรรคผ์ลงานด้านการออกแบบร่วมกับ
คณะฯ 

จ านวน >10 >10 >10 >10 

 


