
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ 
(EdPEx) 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ฉบับปีการศึกษา 2562 

 
 

  
 
 
 

 
 



 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ฉบับปีการศึกษา 2562 ของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการรวบรวมและ
รายงานผลการด าเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ 
ตลอดปีการศึกษา 2562 ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือควบคุมมาตรฐานของ
การจัดการศึกษาของคณะฯ อย่างยั่งยืน  

 
 
 

(อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 

20 สิงหาคม 2563 
 



 
 

นิยามศัพท์และค าย่อ 
 
คณะ  หมายถึง  คณะมัณฑนศิลป์ 
ภาควิชา  หมายถึง  ภาควิชาที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ 
หลักสูตร   หมายถึง   หลักสูตรที่ด าเนินการโดยคณะมัณฑนศิลป์ 
ส านักงานคณบดี หมายถึง   ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
กลุ่มภารกิจ   หมายถึง   กลุ่มภารกิจที่สังกัดส านักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs) ในที่นีห้มายถึง  

ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และประเมินผลการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งสามารถแสดงผลเป็นข้อมูลในรูปของตัวเลข เพ่ือสะท้อน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ 

 
ความตระหนักทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness) ในที่นี้หมายถึง  

ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงถึงการรับรู้ ความเข้าใจ การคิดได้ และแสดง
ออกเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งม่ัน และต้องการที่จะแก้ไขเม่ือเผชิญ
กับวัฒนธรรมอื่นที่ต่างไปจากวัฒนธรรมของตน ประกอบด้วย การเผชิญ
วัฒนธรรมแล้วรู้จักคุณค่า การแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมของบุคคลซึ่ง
มาจากวัฒนธรรมอื่น 

 
กระบวนการ PDCA ย่อมาจาก  Plan, Do, Check และ Act เป็นวัฏจักรที่ใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่องในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ได้รับการแนะน าโดย 
Dr.Edward Deming ในปี 1950 

 
กระบวนการ PDSA  ย่อมาจาก Plan, Do, Study และ Act เป็นวัฏจักรการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบ 

(Act) ทีไ่ด้รับการพิจารณาว่าไม่เพียงพอโดยผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพจ านวน
มาก เป็นการท าการทบทวนอย่างมีวิจารณญาณ และวิเคราะห์ว่า
กระบวนการนั้นได้รับการปรับปรุงหรือไม่ การวิเคราะห์รายละเอียด
ประเภทนี้มีความส าคัญในการท าความเข้าใจกับการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจริง 
ได้รับการแนะน าในฐานะทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโดย 
Dr.Edward Deming ในปี 1986 
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โครงร่างองค์กร (Organization Profile)  
คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
P1. ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2499 ด้วยด าริของท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี นับเป็นคณะวิชาล าดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่ตั้ง อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ อาคารมัณฑนะ 1-5 และ
อาคารศิลป์ พีระศรี 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
 
 (1) หลักสูตรและบริการ   คณะมัณฑนศิลป์มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 13 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร 2) หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ที่สอดคล้องตามพันธกิจของคณะฯ ควบคู่ไปกับการบูรณาการงานวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะและการออกแบบกับการเรียนการสอน โดยเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการบริการ
วิชาการ คณะฯ ใช้สมรรถนะด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ ในการ
บริการวิชาการทั้งในรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างรายได้และการบริการวิชาการแบบให้เปล่า การส่งมอบ
คุณค่าตามหลักสูตร การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ และการบริการวิชาการ
ด าเนินการผ่านกลไก ดังตารางที ่P.1-1 
 
ตารางที ่P.1-1 หลกัสูตรและบริการ 

หลักสูตรและ
บริการ 

ความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะมัณฑนศิลป์/กลไกการสง่มอบ ผลลัพธ์ 

การจัดการเรียนการสอน  
ปริญญาตรี  เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ด้าน

ศิลปะและการออกแบบ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศลิปะและการ
ออกแบบที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และความต้องการของประเทศเพื่อพัฒนาสังคมให้ชาติยัง่ยืน 
กลไกการส่งมอบ: บรรยาย ปฏบิัติการ ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง กิจกรรม Active 
Learning   

7.1 ก.1 
7.1 ข.1,3 
7.1 ค.1,4 

7.2 ก.1-4,8 
7.4 ก.5-6,9-10 
7.5 ก.2,5,9,12 

บัณฑิตศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบณัฑิต ที่
มีความรอบรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่ด้านศิลปะและการออกแบบ ด้วยกระบวนการท าวทิยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารและการจัดแสดงผลงานออกสู่
สาธารณชน 
กลไกการส่งมอบ: บรรยาย ปฏบิัติการ ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง สัมมนา วิจัย 
ศึกษาดูงานทั้งในและตา่งประเทศ 

7.1 ก.2-3 
7.1 ข.1,3 

7.1 ค.2-3,5-6 
7.2 ก.1-4,9-10 
7.4 ก.4-6,9-10 
7.5 ก.3-5,10-

12 
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หลักสูตรและ
บริการ 

ความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะมัณฑนศิลป์/กลไกการสง่มอบ ผลลัพธ์ 

การวิจัย สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมด้านศิลปะและการ
ออกแบบ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับ
คณะฯ และมหาวทิยาลัย โดยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อพัฒนา
สังคมให้ชาติยั่งยนื  
กลไกการส่งมอบ: รายงานวจิัย การประชุมวชิาการ นิทรรศการ การตีพิมพ์
เผยแพร่ สิทธิบัตร และการเผยแพร่ผลงานในตา่งประเทศ 

7.3 ก.10 
7.4 ข.2-3 
7.5 ก.7 

การบริการวิชาการ  
แบบสร้าง
รายได ้

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศลิปะและการออกแบบ และผลงานการออกแบบที่มี
คุณภาพ สามารถแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลไกการส่งมอบ:  บริการส ารวจความต้องการ  วิเคราะห ์ การน าเสนอผลงาน
ออกแบบเพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์  การจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู ้

7.1 ข.2 
7.1 ค.7 

7.2 ก.5-7,11 
7.3 ก.7 
7.4 ก.12 

แบบให้เปล่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศลิปะและการออกแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชนและสงัคม 
กลไกการส่งมอบ:  กิจกรรมด้านศิลปะและการออกแบบที่จดัให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และชุมชนต่างๆ  การให้ค าปรึกษาทางวิชาการให้กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน   

7.1 ข.2, ค.7 
7.2 ก.5-7,11 

7.3 ก.7 
7.4 ก.12 

 
 (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก 
   ตารางที ่P.1-2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสมรรถนะหลัก   

วิสัยทัศน์ 
คณะมัณฑนศิลป์ เป็นคณะวิชาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่
มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล 

พันธกิจ 

พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็งในด้านวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักสูตรการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ  
และมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา ศิลปะและการออกแบบ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน 
ปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อพัฒนาสังคม 

สมรรถนะหลัก 
ผลิตนักออกแบบที่มีอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียะด้านศิลปะและการออกแบบที่
ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 
 (3) บุคลากร  คณะมัณฑนศิลป์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 156 คน เป็นสายบริหารวิชาการ 1 คน สายวิชาการ 
96 คน สายสนับสนุน 59 คน โดยมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละสาย มีทุนเพ่ือการวิจัยและสร้างสรรค์ ทุนศึกษาต่อ ดูงาน น าเสนอผลงานในต่างประเทศ 
เงินรางวัลส าหรับต าแหน่งวิชาการและสิทธิบัตร   
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ตารางที ่P.1-3 ระดับการศึกษา และสถานภาพในสายงานของบุคลากร 

บุคลากร 
ระดับการศึกษา สถานภาพ (อัตรา %) 

รวม 
(อัตรา) ปริญญา 

เอก 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

ตรี 
<ปริญ
ญาตรี 

ข้าราชการ พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

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 
ความก้าวหน้าในสายงาน สายวิชาการ  ศ./รศ./ผศ./อ.(คน)  =  1/ 13/ 37/ 46                                   
                                สายสนับสนุนวิชาการ  เช่ียวชาญ/ช านาญการพิเศษ/ช านาญการ/ปฎิบัติการ (คน)  = 0/ 7/ 1/ 51 
* 1 หมายถึง ลูกจ้างประจ า,   2 หมายถึง ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทประจ า,   3 หมายถึง ลูกจ้างมหาวิทยาลยัประเภทช่ัวคราว 

 
บุคลากรของคณะฯ ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรแต่ละสาย 
มีทุนเพื่อการวิจัยและสร้างสรรค์ ทุนศึกษาต่อ ดูงาน น าเสนอผลงานในต่างประเทศ เงินรางวัลส าหรับต าแหน่ง
วิชาการและสิทธิบัตร เงินค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจ า  และจัดการ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังปรากฏในตารางที ่P.1-4  
 
ตารางที ่P.1-4  ปัจจัยทีส่่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งม่ันต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

 
  

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่น 
ต่อการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนบัสนนุ 
ผลลัพธ ์

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง 
สภาพแวดล้อมในการท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก     7.3 ก.8 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     7.3 ก.9 
ค่าตอบแทนเพิ่มจากหลักสตูรโครงการพิเศษ      
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเหนือจากภาระงานหลัก      
ระบบการประเมินผลการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม      
การไดร้ับโอกาสเพื่อความก้าวหนา้ในอาชีพ     7.3 ก.12 
ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีตอ่องค์กร     7.3 ก.11, 14 

การไดร้ับค าชมเชย รางวัล และการเห็นความส าคญัจาก
ผู้บริหาร 

    7.4 ก.3 
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 (4) สินทรัพย ์ 
ตารางที ่P.1-5  อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และครุภัณฑ์ที่ส าคัญ 

อาคารคณะ 
มัณฑนศิลป์ 
วังท่าพระ 

จ านวน 2 อาคาร ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และครุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

อาคารคณะ 
มัณฑนศิลป์ 
พระราชวัง 
สนามจันทร์ 

จ านวน 6 อาคาร ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการ
ศิลปะปฏิบัติ 2 มิติ และ 3 มิติ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ ล้าง-
อัดขยายภาพ อาคารปฏิบัติงานไม้และโลหะ อาคารปฏิบัติงานเครื่องเคลือบดินเผา อาคาร
ปฏิบัติงานสิ่งทอ ภาพพิมพ์ ประติมากรรม อาคารปฏิบัติงานเครื่องประดับ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน 

 
 (5) กฎระเบียบข้อบังคับ   
ตารางที ่P.1-6  กฎระเบียบข้อบังคับจ าแนกตามภารกิจ 

ภารกิจ กฎระเบียบข้อบังคับ 
1. ผลิตบัณฑิต - เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี และหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.2558  

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาบัณฑติ พ.ศ.2560  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2556 

2. การวิจัยและการ
สร้างสรรค์ 

- ระเบียบ/ข้อบังคบั ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวตักรรมและการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2561  
- จริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์  

3. การบริการ
วิชาการ 

- ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่วา่ดว้ยระบบการด าเนนิงานบริการ
ทางวชิาการ 

4. การบริหาร   
จัดการ 

- พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2559  
- พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงินและงบประมาณของ
กระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง/มหาวิทยาลยัศิลปากร  
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสด ุ 
- ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2561 

5. การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

หลักเกณฑ์และแนวปฏบิัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1) โครงสร้างและระบบธรรมมาภิบาล คณะมัณฑนศิลป์เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีก าหนดวาระ 4 ปี บริหารงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ ต่อ
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง มีรองคณบดี 4 คน ผู้ช่วยคณบดี 2 คน และที่ปรึกษาคณบดี 3 คน 
ท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือความคล่องตัวและประโยชน์ในการบริหารงานตามพันธกิจ มีการกระจาย
อ านาจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของคณะฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ตามที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ คณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะฯ คณะกรรมการด้านกายภาพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือด าเนินงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะฯ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ที่ตามก าหนดไว้ มีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งมีองค์คณะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ. 2559 โดยมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1 คน รองคณบดี 4 คน หัวหน้าภาควิชา 7 คน ผู้แทนสายวิชาการ 6 คน และผู้แทนสายสนับสนุน 1 
คน ท าหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2559  
 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะฯ ประกอบด้วย  
 1) ส านักงานคณบดี มีการบริหารงานแบบแนวระนาบ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มภารกิจได้แก่ กลุ่มภารกิจ
บริหารและธุรการ กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ กลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทาง
วิชาการ กลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา และกลุ่มภารกิจบริหารพระราชวังสนามจันทร์  
 2) ภาควิชา จ านวน 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  ภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับ และภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
  
  (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตารางที ่P.1-7  ความต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้เรียน ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลลัพธ์ 
นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตร ี

1. ได้รับความรู้และพฒันาทักษะด้านศลิปะและการออกแบบตามหลักสูตรที่
เลือกเรียนไปใช้ในการท างานได ้ 
2. ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร   
3. โอกาสในการประกอบอาชพี 
4. ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัย  
5. ได้รับการดูแลทั้งดา้นการเรียนและการใชช้ีวิตระหว่างที่ศึกษา 
6. ทุนการศึกษา 
7. ความเปน็สากล  

7.1 ก.1 
7.1 ข.1,3 
7.1 ค.1,4 
7.2 ก.1,8 

7.4 ก.5-6,11 
7.5 ก.2,5,9,12 
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กลุ่มผู้เรียน ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลลัพธ์ 
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย และการสรา้งสรรค์เชิงบูรณาการระหว่าง
สาขาวชิาทางดา้นศลิปะและการออกแบบ 
2. ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร   
3. โอกาสในการประกอบอาชพี และความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 
4. ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัย  
5. โอกาสในการได้รับทนุการศึกษาหรือการท าวิจัย 
6. ความเปน็สากล  

7.1 ก.2-3 
7.1 ข.1,3 

7.1 ค.2-3,5-6 
7.2 ก.1,9-10 
7.4 ก.5-6,11 
7.5 ก.3-5, 

10-12 

ลูกค้ากลุ่มอื่น ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลลัพธ ์
นักเรียน/
นักศึกษา
ต่างชาต ิ
และศิษย์เก่า 

1. ได้รับข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่สอดคล้องกับการตัดสนิใจเข้าศึกษา 
2. ได้รับโอกาสเข้าศึกษา    

7.2 ก.2-3 
7.5 ก.9-12 

บุคคลทั่วไป 
หน่วยงาน
ภาครัฐ/ 
เอกชน ผู้ประ 
กอบธุรกิจ  

1. ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการ 
2. ได้รับแนวทาง วิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ 

7.1 ข.2 
7.1 ค.7 

7.2 ก.5-7,11 
7.3 ก.7 
7.4 ก.12 

ผู้ให้ทุน 
ภายนอก 

1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 
2. สามารถน าผลงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ไปสรา้งมูลคา่เชิงพาณิชยไ์ด้จริง 
3. สามารถน าผลงานวจิัยงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชนต์่อสังคม/ชุมชน  

7.3 ก.10 
7.4 ข.2-3 
7.5 ก.7 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลลัพธ ์

ผู้ใช้บัณฑิต 1. ประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการท างานจากบณัฑิต ที่มีความรอบรู้ 
เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ ที่สามารถน ามาใช้ในการท างานได้ทันที 
2. นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบที่สามารถสรา้งมูลคา่เชิงพาณชิยไ์ด้จริง 
3. บัณฑติสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงประจักษ์ ผ่านงานออกแบบ
ของตน    

7.1 ก.2-3 
7.2 ก.4 
7.4 ก.4 

ผู้ปกครอง 1. ได้รับข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรที่มีมาตรฐาน และคา่ใช้จา่ย  
2. การเรียนการสอน ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการศึกษา 
3. โอกาสในการประกอบอาชพี และความก้าวหน้าในหนา้ที่การงาน 

7.1 ข.1,3 
7.2 ก.8-10 
7.4 ก.2,5-6 

 
ศิษย์เก่า 1. ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ   

2. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ  
3. การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. บทบาทของคณะในการเป็นแหล่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  
5. บทบาทของคณะในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของสังคม  

7.1 ก.2-3 
7.2 ก.2-3 
7.4 ข.4  
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 (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  บทบาทในระบบงาน ผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน 
บทบาทในการสร้างนวัตกรรม และกลไกในการสื่อสารที่คณะฯ  เลือกใช้กับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือในแต่
ละหลักสูตรและบริการ ดังตารางที ่P.1-8 
 
ตารางที ่P.1-8  คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ บทบาททีเ่กี่ยวข้อง ข้อก าหนด และช่องทางการสื่อสาร  

ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ   

บทบาท 
เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน/สร้างนวัตกรรม 
กลไกการสื่อสาร 

ปริญญาตรี 7 หลักสูตร 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สถาบนัอาชีวะ โรงเรียน
สอนพิเศษ 
- แหล่งฝึกงานวิชาชีพ 

ร่วมผลิตบัณฑิต 
- เตรียมความรู้พื้นฐาน 
และทักษะเฉพาะด้าน
ศิลปะและการออกแบบแก่
นักเรียน 
- สร้างโอกาส และ
ประสบการณ์การออกแบบ
ในสถานการณ์การแก้ 
ปัญหาที่หลากหลายให้กับ
นักศึกษา 

- การผลิตนักออกแบบที่มี
สมรรถนะสูง 
- มีเครือข่ายที่เอ้ือต่อการฝึกงาน 
และผู้ประกอบการแจ้งความ
ประสงค์เข้ามาอยา่งต่อเนื่อง 

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

ปริญญาโท 3 หลักสูตร 
และปริญญาเอก 3 
หลักสูตร 
- องค์กร สถาบัน แหล่ง
ทุนที่ต้องการผู้มทีักษะ
และประสบการณ์ดา้น
ศิลปะและการออกแบบ
ขั้นสูง 
- แหล่งศึกษาดูงาน/ 
กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
ทั้งในและตา่งประเทศ 

ร่วมผลิตมหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑติ 
- เตรียมความพร้อมและ
ทักษะเฉพาะดา้นศิลปะ
และการออกแบบแก่
บุคลากร 
- สร้างประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพการ
ออกแบบในมุมมองใหม่ๆ 
แก่นักศึกษา 
 

- การผลิตนักออกแบบที่มี
สมรรถนะสูง 
- มีความร่วมมือทางวชิาการกับ
สถาบนัการศึกษาดา้นศิลปะและ
การออกแบบทั้งในและ
ต่างประเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนา
องค์ความรู้ 
- จัดการเรียนการสอน/วิจัยที่
ก าหนดไว้ในหลักสตูรอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

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

การวิจัย/สร้างสรรค์ 
- มหาวิทยาลยั 
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
- ผู้ประกอบการ/ชุมชน
ที่มีความต้องการใช้
ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ 
 

ร่วมมือด้านการวิจัย /
สร้างสรรค์ 
- การให้ทุนวิจัย 
- การให้ความไว้วางใจ
เลือกใช้ผลงานวิจัย/
สร้างสรรค์ของคณะฯ
เพื่อให้ได้รับแนวทางการ
พัฒนาและเพิ่มผลการ
ประกอบการ   

- ส่งมอบผลงานวิจัย/สร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามความ
ต้องการของหน่วยงาน ชุมชน 
และสังคม 
- สร้างความนิยมในสินค้าและ
บริการที่เกิดจากผลงานวจิัย/
สร้างสรรค ์

เชิญร่วมกิจกรรมของ
คณะฯ ทางโทรศัพท์, 
จดหมาย, E-mail 
เว็บไซต์, Social Media, 
การบอกต่อ 
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ผู้ส่งมอบและคู่ความ
ร่วมมือ   

บทบาท 
เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน/สร้างนวัตกรรม 
กลไกการสื่อสาร 

การบริการวิชาการ 
- นักเรียน นักศึกษา 
ผู้สนใจดา้นศิลปะและ
การออกแบบ 
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ว่าจ้างให้เป็นที่
ปรึกษา 
 

รับการบริการวิชาการฯ 
- เปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้
ทักษะความรู้ ความ
เชี่ยวชาญก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
นักศึกษาที่ปฏบิัติงาน
ร่วมกับอาจารย์ ใช้ทักษะ
ความรู้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

- สร้างความเชื่อมโยงทางสังคม
(Social Linkage) ที่ช่วย
สนับสนนุแบรนด์ของคณะฯ 
- มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

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

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
 (1) ล าดับในการแข่งขัน  คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะด้าน
การออกแบบเป็นแห่งแรกของประเทศ มีสาขาวิชาด้านการออกแบบมากท่ีสุด ในบรรดาคณะวิชาที่เปิดท าการ
สอนในสาขาวิชาที่คล้ายคลึงกันในทุกมหาวิทยาลัย และเป็นที่ตระหนักรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
มาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 60 ปี  จึงก าหนดต าแหน่งเป็นผู้น าระหว่างคู่เทียบอีก 2 สถาบันได้แก ่คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของคณะฯ มากที่สุด พบว่า ปัจจัยด้านท าเลที่ต้ังมีผลกระทบมากท่ีสุด เนื่องจากการที่คณะฯ มี
ความจ าเป็นจะต้องให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาเรียนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพราะข้อจ ากัด
ด้านพื้นที ่ส าหรับห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ห้องปฏิบัติการวาดเส้น และห้องปฏิบัติการประติมากรรม ซ่ึง
รองรับการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานด้านศิลปะส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่วังทา่พระมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ ท าให้
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาในสาขาการออกแบบ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เห็นว่าไม่สะดวกในการเดินทาง หรือต้องมีภาระเช่าหอพักอยู่ที่จังหวัดนครปฐม จึงเลือกไปสมัคร
เรียนที่สถาบันคู่เทียบซึ่งมสีถานที่จัดการเรียนการสอนในใจกลางเมืองอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้มียอดผู้ยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาแต่ละปี ไม่สอดคล้องกับจ านวนรับอย่างต่อเนื่อง 
 
 (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
ตารางที ่P.2-1  ประเด็นเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ประเด็น ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

ด้านการเรียนการ
สอน 

1. ร้อยละของส่วนแบ่งทางการตลาด  
2. ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิต   

- ข้อมูลจากระบบ 
CHE QA  
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ประเด็น ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรจาก
ผู้ใช้บัณฑิต   

- ฐานข้อมูลด้าน
การเผยแพร่
งานวิจยั และ
บทความวชิาการที่
น่าเชื่อถือ 
- รายงานประจ าปี
หรือรายงานการ
ประเมินตนเอง  

ด้านผลงานวิชา 
การ  ผลงานวิจัย  
และผลงานสร้าง 
สรรค์ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
3. ร้อยละของการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
4. จ านวนเงนิทุนวจิัย/สร้างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ตารางท่ี P.2-2 บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

บริบทเชิงกลยุทธ ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 
ด้านหลักสูตร 1. สถาบันที่เปดิสอนทางดา้นการออกแบบมี

จ านวนเพิ่มมากขึ้น มีหลักสูตรทีห่ลากหลาย 
ท าให้มีการแข่งขันสูงขึ้น  
2. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรวัยเรียนมี
แนวโน้มลดลง 

1. แบรนด์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ยังคงครองใจผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
(Stakeholder) ในฐานะคณะวชิาที่เปิดสอน
หลักสูตรด้านการออกแบบเปน็แห่งแรกของ
ประเทศ 
2. ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและผลงานด้านการ
ออกแบบเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

ด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ  
 

1. การเพิ่มผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ที่
มีการเผยแพร่ผลงานทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ  
2. การจัดตั้งศูนย ์Decorative Arts 
Enterprise เพื่อให้บริการวิชาการด้านการ
ศิลปะและการออกแบบที่ครบวงจร  

1. การผลักดันให้คณาจารย์ท างานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ด้วยการสนบัสนนุงบประมาณ
จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์
ของคณะฯ และงบภารกิจเชิงนโยบายจาก
เงินรายได ้
2. คณะฯ มีผลงานออกแบบที่หลากหลายที่
สามารถผลิตในเชิงพาณชิย์ได้ นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ตอ้งการว่าจ้าง
ให้คณะฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

ระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระดับสากล องค์กรมีการพัฒนาระบบการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ทีช่ัดเจน 

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

1. ศักยภาพของคณาจารย์มีความพร้อมที่จะ
เพิ่มพูนความรู้ในระดบัปริญญาเอก และมี
ผลงานทางวชิาการทีส่ามารถขอก าหนด
ต าแหน่งวิชาการทีสู่งขึ้นได้ 
2. บุคลากรสายสนบัสนนุมีความรู้เฉพาะ
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บริบทเชิงกลยุทธ ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 
บุคคลในแต่ละด้านที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในวัย
ท างาน 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯ  อาศยัข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี  มาปรับปรุงการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย/สร้างสรรค ์และการบริการวิชาการ โดยใช้กระบวนการ PDCA และ 
PDSA เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพ  ระบบการติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงานตามแผน
และตัวชี้วัดที่ก าหนด  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าปี และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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หมวดที ่1 การน าองค์กร 
 
1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  
ก. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

(1) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
คณบดีได้น าเสนอ “แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2560 – 2563” 

ต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อเริ่มเข้ามาด ารงต าแหน่ง เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว คณะผู้บริหาร
ระดับสูงได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นจากบุคลากรพร้อมกันทั้งคณะฯ อันประกอบด้วย คณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับ  เพ่ือก าหนดแนวนโยบายการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องตาม
องค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของแผน คือ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนด
ทิศทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงานของคณะฯ ในทุกๆ ด้านภายใต้ค่านิยมองค์กร คือ “มัณฑนศิลป์เพ่ือสังคม” 

ในปีการศึกษา 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง ได้ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ตามแผนพัฒนาคณะฯ ทีค่ณบดีได้ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะฯ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบการน าองค์กรไปยังผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เลขานุการคณะฯ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคคลทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้เปน็ไปตามเป้าหมาย อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะฯ ที่ตั้งไว้ มีการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และมีการรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการบรรลุผลตามแผนพัฒนาคณะฯ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ค่านิยม “มัณฑนศิลป์เพ่ือสังคม” ทุกกิจกรรมของคณะฯ คณะผู้บริหาร
ระดับสูง มีการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินการตามค่านิยม อาทิเช่น โครงการความร่วมมือกับ
จังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งของจังหวัดนครปฐมเองและเครือข่าย 4 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก, 
โครงการความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย เพ่ือการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน, โครงการความร่วมมือกับองค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนและสภาพแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน, ร่วมกับมูลนิธิพุทธิกาจัดท าโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ น า
คณาจารย์ของคณะฯ เข้าไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจ าบางขวางปั้นพระพุทธรูป พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของภาควิชา กิจกรรมของหลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาและสมาคมศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ 
ทีมี่การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ สู่การพัฒนาที่ก่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  นอกจากนี้ 
คณะฯ ยังมีการเสริมสร้างความตระหนักในค่านิยมของคณะฯ ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางหลัก คือ ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ, ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย, ที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ, ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยช่อง
ทางการสื่อสารอ่ืนๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลอีดีภายในอาคาร, เว็บไซต์ของคณะฯ, คอลัมน์ข่าวลงใน
สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และออนไลน์ , สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Instagram, และ Line Group 

 
(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม  
ผู้น าระดับสูงโดยคณบดีเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการ 
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ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน้นการบริหารงานที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มั่นคงในระบบคุณธรรมและจริยธรรม มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
และเลขานุการคณะฯ เป็นล าดับชั้น มีการถ่ายทอดและมอบหมายงานที่เป็นธรรมผ่านตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หลัก (Key Performance Indicators – KPIs) รายบุคคล สอดคล้องกับจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ด าเนินภารกิจทุกด้านด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีระบบ
การก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะฯ และคณบดี ด้วยการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งทางด้าน
การบริหารงานทั่วไป และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ 
  

(3) การสร้างสถาบันที่ประสบผลส าเร็จ  
คณะผู้บริหารระดับสูงได้วิเคราะห์ประเด็นสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

ด้วยการเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านศิลปะและการออกแบบ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ที่มีมาตรฐาน
การศึกษาในระดับสากล มีแนวทางในการบริหารจัดการให้บรรลุตามพันธกิจของคณะฯ ที่จ าแนกออกเป็นกลุ่ม
ภารกิจ 6 ด้าน คือ  1) ด้านการบริหารจัดการ  2) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  3) ด้านงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์  4) ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  6) ด้านการเงินและ
งบประมาณ  มีการน าเสนอต่อประชาคม บุคลากรคณะมัณฑนศิลป์ เพ่ือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหาร
จัดการของคณะฯ และน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นนโยบายส าหรับก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาคณะฯ ตามรอบ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณบดีวาระปัจจุบัน 

คณบดีมีการวางระบบการบริหารบุคลากรสายวิชาการ โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ปฏิบัติงานตามความ
เชี่ยวชาญ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ การเพ่ิมพูนทักษะความรู้จาก
การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ การน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และ
การศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะส่วนบุคคลให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตได้ รวมถึงการให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาการด าเนินงานของแต่ละภาควิชาและหลักสูตร ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ส่งผลให้คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในหน้าที่
รับผิดชอบ ด้วยการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภายในส านักงานคณบดี โดยการแบ่งสายงานในลักษณะของล าดับชั้น 
(Pyramid) ที่มีหัวหน้างานก ากับดูแลจากเดิม 6 งาน เป็นแบบแนวระนาบ (Flat Organization) ตามกลุ่มภารกิจที่จ าแนก
ตามชื่องานเดิม คือ  1) กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ  2) กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา  3) กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ  4) 
กลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ  5) กลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา และ 6) กลุ่มภารกิจบริหารพระราชวังสนาม
จันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะมีภารกิจเฉพาะตัวที่ชัดเจน โดยไม่ต้องมีหัวหน้างาน สามารถส่งผลงานตามหน้าที่
รับผิดชอบต่อคณะผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง ช่วยให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างานลง 

 
ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์กร  

(1) การสื่อสาร   
คณะฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก ่บุคลากรภายในคณะฯ  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกคณะฯ  โดยแบ่งลักษณะ
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ของการสื่อสารออกเป็น 3 รูปแบบ คือ  1) เรื่องระดับนโยบายหรือเรื่องส าคัญที่ต้องการการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ กระบวนการสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะฯ จะอาศัยการน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ พิจารณาในล าดับแรกก่อน เมื่อได้มติจากที่ประชุมฯ แล้ว คณบดีจะมอบหมายให้เลขานุการคณะฯ 
ถ่ายทอดให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าภาควิชา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คณาจารย์  และ
บุคลากรเพ่ือให้รับทราบหรือถือปฏิบัติตามล าดับ  2) เอกสารหรือข่าวสารต่างๆ ทั่วไปที่บุคลากรภายในพึง
รับทราบ การสื่อสารจะอาศัยช่องทางการเวียนแจ้ง โดยเลขานุการคณะฯ จะเป็นผู้กลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอคณบดี
ทราบหรือพิจารณาในล าดับแรก แล้วจึงมอบหมายให้บุคลากรในกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องท าการเวียนแจ้งทั้งใน
รูปแบบของเอกสารแจ้งถึงรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้าภาควิชา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
คณาจารย์  และบุคลากรรับทราบ  หรือการเวียนแจ้งผ่านช่องทางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์  3) ส าหรับนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกคณะฯ จะมีการสื่อสารผ่านการติดประกาศทาง
บอร์ดประชาสัมพันธ์  Website และ/หรือทางสื่อ Social Media อาทิ Facebook, Instagram, Line Group 
ฯลฯ เป็นต้น  

 
ตารางที่ 1  วิธีการสื่อสารและสร้างความผูกพันธ์ของคณะมัณฑนศิลป์ 

วิธีการ/ ช่องทาง 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น 

ความถี่ ผู้รับผิดชอบหลัก 

บุค
ลา

กร
คณ

ะฯ
 

นัก
ศึก

ษา
 

ศิษ
ย์เก

่า 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ผู้ท
ี่มีส

่วน
เก

ี่ยว
ข้อ

ง
ภา

ยน
อก

 
นโ

ยบ
าย

 

ระ
เบ

ียบ
 ข

้อบ
ังค

ับ 

ผล
กา

รด
 าเน

ินง
าน

 
หล

ักส
ูตร

 แล
ะก

าร
เรีย

น 
กา

รส
อน

 
กิจ

กร
รม

ต่า
ง

 ๆข
อง

คณ
ะ 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
มัณฑนศลิป ์

x x x x x x x x x x ประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง 

คณบด ี

คณะกรรมการ
บัณฑิต 
ศึกษาของคณะฯ 

x x x x x x x x x x ประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง 

คณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการ
วิชาการและวิจยั 

x x    x x x x x ประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

x x x x x x x x x x ประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง 

รองคณบดฝี่ายกิจการ 
นักศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชา 

x x x x x x x x x x ประชุมเดือนละ 1 
ครั้ง 

หัวหน้าภาควิชา 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

x x x x x x x x x x ประชุมปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 
ความเสีย่ง 

x     x x x x x ประชุมภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

คณบด ี
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วิธีการ/ ช่องทาง 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น 

ความถี่ ผู้รับผิดชอบหลัก 

บุค
ลา

กร
คณ

ะฯ
 

นัก
ศึก

ษา
 

ศิษ
ย์เก

่า 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ผู้ท
ี่มีส

่วน
เก

ี่ยว
ข้อ

ง
ภา

ยน
อก

 
นโ

ยบ
าย

 

ระ
เบ

ียบ
 ข

้อบ
ังค

ับ 

ผล
กา

รด
 าเน

ินง
าน

 
หล

ักส
ูตร

 แล
ะก

าร
เรีย

น 
กา

รส
อน

 
กิจ

กร
รม

ต่า
ง

 ๆข
อง

คณ
ะ 

คณะกรรมการด้าน
กายภาพ 

x     x x x x x ประชุมปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

คณบด ี

บอร์ด
ประชาสมัพันธ ์

x x x x x x x x x x ตลอดปีการศึกษา เลขานุการคณะ 

หนังสอืเวียน x     x x x x x ตลอดปีการศึกษา เลขานุการคณะ 
การส่งจดหมาย  x x x x   x x x ตลอดปีการศึกษา เลขานุการคณะ 
Email, Website 
Facebook, 
Instagram, Line 

X 
 

x x x x   x x x ตลอดปีการศึกษา รองคณบดฝี่ายกิจการ 
พิเศษ 

 
(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
คณะผู้บริหารระดบัสูง มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ท าให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรที่สอดคล้อง 

กับวิสัยทัศน์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการส ารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังของ
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกคณะฯ แล้วน าผลการประเมิน
การด าเนินงานที่ผ่านมา มาทบทวนเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการบรรลุวิสัยทัศน์ ในการจัดท ากลยุทธ์ที่
เชื่อมโยงกับแผนการด าเนินการประจ าปี การก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ด้านการบริการทาง
วิชาการต่อสังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ปกติ งบประมาณเงินรายได้สะสม งบประมาณภารกิจเชิง
นโยบาย กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ รวมไปถึงแหล่งทุนภายนอกที่
คณะฯ รับเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ การจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมและโครงการจะพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธ์ เป้าหมาย และภารกิจเชิงนโยบายขององค์กร 
รวมทั้งสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถสนับสนุนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ การพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับองค์กรได ้

ผู้น าระดับสูงยึดหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ผ่านทางการ
ท างานในคณะกรรมการชุดต่างๆ ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการจ าแนกภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
สนับสนุนรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร มีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยแบ่ง
ส่วนงานภายในส านักงานคณบดีให้เป็นแบบแนวระนาบ (Flat Organization) ซึ่งไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน  
แทนที่ระบบล าดับชั้น (Pyramid) ที่มีหัวหน้างาน โดยจ าแนกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในส านักงานคณบดีเป็น
กลุ่มภารกิจด้านต่างๆ ส่งผลผลิตโดยตรงให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ท าให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมี
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  
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1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ก. การก ากับดูแลองค์กร 

(1) การก ากับดูแล  
สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เป็นผู้ก าหนดนโยบายการบริหารงาน โดยก าหนดตัวชี้วัดผล

การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของแผนตามนโยบายของอธิการบดี ที่ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานระหว่างอธิการบดีและคณบดี มีการรายงานผลและ
การประเมินผลการด าเนินงานของคณบดีเป็นประจ าทุกปีต่อสภามหาวิทยาลัย หลังจากคณบดีได้ลงนามในค า
รับรองการปฏิบัติงานแล้ว จะน าตัวชี้วัดตามค ารับรองนั้นมาก าหนดเป็นแนวทางในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะมัณฑนศิลป์ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลนโยบายการบริหารงานของคณะฯ คณบดีท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนคณาจารย์ และ
ผู้แทนสายสนับสนุน  คณะกรรมการประจ าคณะฯ จะท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ และท า
หน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่น าเสนอโดยคณบดี  เพ่ือกระจายอ านาจในการ
บริหารงาน ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีเป็นประธานหรือรองประธานในคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือ
ก าหนดนโยบายการบริหารงาน ก ากับดูแล และรายงานผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่คณบดีได้
จัดท าค ารับรองปฏิบัติงานไว้ โดยกลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ มีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และ
รายงานผลตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของคณบดี น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ และ
น าเสนอมหาวิทยาลัยตามล าดับ คณะฯ มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการทบทวนระบบการก ากับดูแลการ
บริหารงานจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจากสภามหาวิทยาลัย และผลการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   
 
ตารางท่ี 2  คณะกรรมการที่ก ากับดูแลการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ 

คณะกรรมการ หน้าท่ีหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก ความถี่ 
คณะกรรมการ
วิชาการและวิจัย 

ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
วิชาการและการวิจัย/การสร้างสรรค์ การ
ก ากับติดตาม และการประเมินผลด าเนินงาน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ เดือนละ 
1 ครั้ง  

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
ของคณะ 

ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา การควบคุม
คุณภาพหลักสตูร  การก ากับติดตามและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน  

คณบด ี เดือนละ 
1 ครั้ง  

คณะกรรมการ
บริหารภาควิชาและ
บริหารหลักสตูร 

ก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับการสร้างและ
ออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผลรายวิชา และการปรับปรุง
หลักสตูร  

ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

เดือนละ 
1 ครั้ง  

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ 
การศึกษา 

วางแผนงานการประเมนิคณุภาพการศึกษา 
สนับสนุนการด าเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ ปีละ 
2 ครั้ง 
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คณะกรรมการ หน้าท่ีหลัก ผู้รับผิดชอบหลัก ความถี่ 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

วิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม 
ประเมินผล ควบคุมภายใน 

คณบด ี ปีละ 
2 ครั้ง 

คณะกรรมการ 
ด้านกายภาพ 

ก าหนดนโยบาย และควบคุมดูแลอาคารเรยีน 
อาคารปฏิบตัิงาน และสภาพแวดล้อมของ
คณะฯ ติดตาม และประเมินผล  

คณบด ี ปีละ 
1 ครั้ง 

 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คณะฯ น ากระบวนการ PDCA และกระบวนการ PDSA มาใช้การด าเนินงาน ประเมินผล และการ

ปรับปรุงผลการด าเนินงานในทุกส่วนงานขององค์กร  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เริ่มต้นจาก
คณบดีจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ปีละ 1 ครั้ง  จากนั้นผู้น า
ระดับสูงจะมีถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานของคณะฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  มีการตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
ประจ าปี (Key Performance Indicators – KPIs) กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบ่งตัวชี้วัด
ออกเป็นภาระงานหลัก  ภาระงานรอง และภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้น าระดับสูง เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน  มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ในส่วนของระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานในระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  อาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุน ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 
ครั้ง  เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปีต่อไป   
ผู้น าระดับสูงน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารองค์กร  เพ่ือให้
บรรลุตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม   

(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐาน   

คณะมัณฑนศิลป์ เป็นคณะวิชาที่เปิดท าการสอนด้านศิลปะและการออกแบบเป็นหลัก ดังนั้น
ประเด็นส าคัญที่คณะฯ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติภายใต้
กฎหมาย ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกออกตามภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะฯ มุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตรสอดแทรกประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กฎหมายลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ คณะฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรที่ท าการวิจัยหรือการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปะและการออกแบบ  จะต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการเผยแพร่ผลงานให้ถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมของนักวิจัยและวิชาชีพนักออกแบบ  

   ด้านการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีการด าเนินการทั้งแบบ
ให้เปล่าและที่คิดค่าบริการ ประเด็นส าคัญที่คณะฯ ตระหนัก คือ การเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งสามารถเป็นที่พ่ึง 
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สามารถให้ความรู้  และให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่สังคม รวมถึงการให้บริการทางด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จะต้องมีความตระหนักทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness) โดยด าเนินการอย่างรอบคอบ 
และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและสังคมที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิหรือ
ผิดต่อหลักกฎหมาย และต้องไม่ละเมิดหลักการของแต่ละศาสนาด้วย 

 
(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  
คณะฯ ก ากับดูแลให้การด าเนินงานทุกด้าน และการปฏิบัติตนของบุคลากร จะต้องตระหนักถึง

หลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ มีการเวียนคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับบุคลากรคณะฯ รับทราบและถือปฏิบัติ นอกจากนี ้ยังได้ก าหนดให้หัวหน้าภาควิชา
เป็นผู้ก ากับดูแลด้านจริยธรรมในบุคลากรสายวิชาการของภาควิชา และเลขานุการคณะฯ เป็นผู้ก ากับดูแลใน
ส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีมีการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรมของบุคลากร หัวหน้าภาควิชา และ
เลขานุการคณะฯ จะเป็นผู้รายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูง เพ่ือด าเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ต่อไป รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในทุกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา  
 
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  

(1) ความผาสุกของสังคม 
ด้วยปณิธานของคณะฯ คือ “สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและการออกแบบเพ่ือพัฒนา

สังคม” คณะฯ จึงมีเป้าหมายและแผนงานที่เป็นแนวทางการสร้างความผาสุกของสังคม โดยสร้างแผนปฏิบัติ
การและตัวชี้วัด น าไปสู่โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกัน เช่น โครงการที่มีการบูรณาการระหว่างโครงการ/ 
กิจกรรมการบริการทางวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การวิจัย/ สร้างสรรค์  และการจัดการเรียนการ
สอน ให้ก่อประโยชน์สุขต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ   ในส่วนของโครงการบริการทางวิชาการที่คณะฯ 
ด าเนินการจะมุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
อาทิเช่น การออกแบบอัตลักษณ์ชุมชน  การออกแบบเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  และ
การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน  ส่วนกิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในหลายโครงการ จะด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมการบริการทางวิชาการของคณะฯ 
เช่น โครงการนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี (Designer of the Year)  โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  บางโครงการเป็นความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น 
“โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ” ซ่ึงคณะฯ ร่วมกับมูลนิธิพุทธิกา อบรมผู้ต้องขังในเรือนจ าบางขวางปั้นพระพุทธรูปโดย
คณาจารย์ของคณะฯ เป็นวิทยากรหลัก, โครงการ Design for Life #2 : ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับโรงเรียนสอน
คนตาบอด มกุฎคีรีวัน จังหวัดนครราชสีมา และชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น 

  
(2) การสนับสนุนชุมชน 
คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนชุมชนตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย คือ รับผิดชอบดูแลชุมชนใน

ภูมิภาคตะวันตก โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  คณะฯ ได้มีโครงการออกแบบอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจและ
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คุณภาพชีวิตของชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการ
ออกแบบภาคฤดูร้อนให้แก่เยาวชนของจังหวัดนครปฐม ภายใต้ความร่วมมือกับเทศบาลนครนครปฐม  การร่วมออก
ซุ้มกิจกรรมในงานวันเด็กของจังหวัดนครปฐม  โครงการออกแบบยกระดับสินค้าชุมชนในกลุ่ม 4 จังหวัดใน
ภูมิภาคตะวันตกที่จังหวัดนครปฐมเป็นตัวแทนกลุ่ม  นอกจากนี้คณะฯ ยังมีข้อตกลงความร่วมมือกับ 2 องค์กร
เพ่ือร่วมกันสนับสนุนชุมชน ได้แก่   

1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ระยะเวลาของข้อตกลง MOU 5 ปี พ.ศ. 2561-2566)  
คณะมัณฑนศิลป์ ไดร้่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดท าโครงการไปรษณีย์เพ่ิมสุข ภายใต้

โครงการไปรษณีย์ไทย...เพ่ือแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ลักษณะโครงการ จะเป็นการน าองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบไปพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนแต่ละ
ภูมิภาคที่ไปรษณีย์ไทยเข้าไปสนับสนุน โดยในปี พ.ศ. 2561 ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย ของคณะฯ ได้
จัดกิจกรรม “ยกยอ ทอปั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ ส านักงานเขตไปรษณีย์ไทย เขต 9 จังหวัดสงขลา” 
ลักษณะกิจกรรมจะเป็นการน าคณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลของชุมชนและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ สร้างสรรค์ผ้าทอเกาะยอให้เป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ สิ่ง
ประดับ ฯลฯ ที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ได้พิจารณารับสินค้าจากพ้ืนที่ส านักงาน
ไปรษณีย์นครหลวงเขต 2 เรือนจ ามีนบุรี, ไปรษณีย์นครหลวงเขต 3 บางกอกน้อย มาบูรณาการในรายวิชาสอน 
และไปรษณีย์นครหลวงเขต 4 ตลาดบางน้ าผึ้ง ได้ติดต่อขอรับบริการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ภายในชุมชน 
ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมายแก่นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักยาน โดยคณะท างานซึ่งประกอบด้วย 
คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ร่วมกันส ารวจพื้นที่กับชุมชน เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการออกแบบ ซึ่งจาก
การฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฯ สรุปได้ว่า เป็นต้นแบบโครงการที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นอาชีพในชุมชน
ของผู้เข้าร่วมโครงการในระยะต่อไป   

2) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (ระยะเวลาของ
ข้อตกลง MOU 3 ปี พ.ศ. 2561-2563)  

คณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
ด าเนินโครงการพัฒนาออกแบบภาพลักษณ์และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ โดยในปี 
พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบชากแง้ว จังหวัดชลบุรี 
และชุมชนดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ด าเนินการส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าการออกแบบภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชน หนองอ้อ จังหวัดสุโขทัย และชุมชนต าบลบ่อสวก จังหวัดน่าน และร่วมกันด าเนินการจัดกิจกรรม
ประกวดการออกแบบ ภาพลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย CBT Thailand ภายใต้โครงการ
ออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ National Youth Design Awards (NYD) ครั้งที่ 3 ซึ่งคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพ เชื่อมโยงความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบทั่ว
ประเทศ และ อพท. ได้น าแบรนด์ที่ชนะเลิศการประกวดมาใช้เป็นแบรนด์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย ในคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) 
อย่างเป็นรูปธรรม   

และล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าการออกแบบภาพลักษณ์แหล่ง
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ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในชุมชนภูเขาทอง และชุมชนตลาดน้ ายะกั ง จังหวัด
นราธิวาส และจัดประกวดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการออกแบบระดับ
เยาวชนแห่งชาติ National Youth Design Awards (NYD) ครั้งที่ 4 โดยใช้โจทย์การประกวดจากพ้ืนที่ชุมชน
ต้นแบบของ อพท. ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา คือ ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ่อน้ าร้อนนากอ 
ส าหรับประเภทการออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design) และ ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากดินของชุมชน
หน้าถ้ า ในประเภทการออกแบบเครื่องแต่งกาย (Fashion Design) 

โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(อพท.) ได้มีการแจ้งผลส าเร็จในการด าเนินโครงการฯ กลับมา โดยสรุปคือ ชุมชนเป้าหมายได้น าผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบจากคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มาน าเสนอให้นักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
ก่อให้เกิดรายได้และภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ได้เป็นอย่างดี นับเป็นโครงการและการด าเนินงานความร่วมมือที่ เข้มแข็งระหว่าง อพท.และคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   
 

หมวดที ่2 กลยุทธ์  
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จะใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน 

โดยมีกระบวนการหลัก ดังนี้  
1.1. การประเมินองค์กร สถานภาพ และสภาพแวดล้อม จะประกอบไปด้วยการประเมิน

สภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง จุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)   

1.2. การก าหนดทิศทาง เป็นการน าผลการประเมินองค์กร มาก าหนดทิศทางของคณะฯ ที่
สัมพันธ์กับสมรรถนะหลักของคณะฯ คือ การเป็นผู้น าด้านศิลปะและการออกแบบ มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ก าหนดทิศทางหลักของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

1.3. การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะสั้นและระยะยาว บนรากฐานจากการ
ประเมินองค์กร สถานภาพ และสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และน า
ผลการประเมินองค์กรมาก าหนดเป็นทิศทางการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ และเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมที่สุดกับธรรมชาติและสมรรถนะหลักของคณะฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการ (ระยะสั้น) และกลยุทธ์ระดับองค์กร (ระยะยาว)   

1.4 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  เป็นกระบวนการที่คณะผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ร่วมกันพิจารณา แปลงกลยุทธ์และนโยบายเพ่ือน าไปสู่แผนการด าเนินงาน ระยะ 
4 ปี ตามวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่มีการก าหนดรายละเอียดของการ
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ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม  

1.5. การประเมินผล เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์ที่น า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีไปปฏิบัติ  ซึ่งคณะฯ มีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้แล้วอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ผลของการประเมินจะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุ งแนวทางในการปฏิบัติงานในปี
ถัดไป อย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 3  กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของคณะมัณฑนศิลป์ 

  
  (2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
  การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัตินั้น คณะฯ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดให้ภาควิชา  หลักสูตร จัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนฏิบัติการของคณะฯ ที่
ก าหนดนโยบายไว้  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา/ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอต่อคณบดี เพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 
ภาควิชาและหลักสูตรจะต้องมีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDSA (Plan – Do – Study - Act) 
 

  

ข้อมูลและสารสนเทศ วิธีการรวบรวมข้อมูล การน าไปใช้ ความถี่ 
1. แผนพัฒนามหา 
  วิทยาลัยศิลปากร 
  พ.ศ.2560–2564 

รวบรวมและสรุป 
โดยกลุม่ภารกิจแผนและส่งเสริมทาง
วิชาการ 

ก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาคณะฯ 

ปีละ 
1 ครั้ง 

2. สถานการณ ์
   ภายใน 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ ์
โดยกลุม่ภารกิจแผนและส่งเสริมทาง
วิชาการ 

การวิเคราะห์และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน 

ปีละ 
1 ครั้ง 

3. ความต้องการ 
   และความคาดหวัง 
   ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยว 
   ข้องภายนอก 

แบบสอบถามและการสัมภาษณ ์
โดยกลุม่ภารกิจแผนและส่งเสริมทาง
วิชาการ 

การวิเคราะห์และประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปีละ 
1 ครั้ง 

4. สินทรัพย์ การเงิน 
   และงบประมาณ 

รวบรวมและสรุปรายงานทางการเงิน
และบัญช ีโดยกลุม่ภารกิจคลังและพัสด ุ

การก าหนดตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย 

ปีละ 
1 ครั้ง 

5. ผลการด าเนินงาน 
   ในปีท่ีผ่านมา 

รวบรวมและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
กลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทาง
วิชาการ  

การก าหนดตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย 

ปีละ 
1 ครั้ง 



21 
 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
   คณะฯ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เช่น 

ข้อมูลเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆ โอกาสและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ต้องพิจารณา
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากหลายด้านท าให้คณะฯ ได้
ข้อมูลที่ช่วยเสริมให้การจัดท าแผนกลยุทธ์มีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุผลส าเร็จ รวมทั้งการระดมความคิดเห็น
ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือก าหนดแนวทางตามแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการ/กิจกรรม  หลังจาก
นั้น คณะผู้บริหารระดับสูงจะมีหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานตามแผน เพ่ือพิจารณา
การบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

  
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
การวิเคราะห์ข้อมูลของคณะฯ อาศัยการท า SWOT Analysis เป็นแนวทางหลักเพ่ือก าหนดและ

ออกแบบระบบงานทีส่ าคญั ที่น าไปสู่สมรรถนะหลักของคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งมอบคุณค่าในแต่ละด้าน ดังนี้  
4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการ

ออกแบบ การพัฒนาอาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาการ การวิจัย การสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
ความต้องการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก  

4.2 ด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์ ด้วยการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมด้านการออกแบบที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับคณะฯ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  

4.3 ด้านการบริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและการออกแบบให้สามารถก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนและสังคม จะต้องมีการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนและสังคมที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา ไม่ละเมิดสิทธิหรือผิดต่อหลักกฎหมาย และต้องไ ม่
ละเมิดหลักการของแต่ละศาสนาด้วย  

 
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ ยึดหลักการของ Balanced Scorecard ที่

ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านกระบวนการภายใน  ด้านการพัฒนาองค์กร  และ
ด้านการเงิน  และแปลงเป็น 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 10 เป้าประสงค์และ 20 ตัวชี้วัด ได้แก่  

ประเด็นยุทธศาสตร์  1  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้าน

ศิลปะและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 



22 
 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตให้
มีความเป็นเลิศด้านศิลปะและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์  

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของหลักสูตรศิลปบัณฑิต  ศิลปมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะ

มัณฑนศิลป์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2. ค่าเฉลี่ยคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรทุกระดับ เพ่ือสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ในหลักสูตรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งไปสู่หลักสูตร bilingual 
กลยุทธ์ที่ 1.4  ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอกทั้งใน 
                  ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่   2  พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  และความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าประสงค์ : นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวช้ีวัด  
 4. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามผลการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ด้านความคิดสร้างสรรค์ และการมีจิตอาสา) 
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ์ที่ 2.2  เพ่ิมขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 2.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 
กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบที่สร้างสรรค์  แสดงออกถึงความมีจิตอาสา 

และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2.5  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและ           
         นักศึกษาเก่า 

ยุทธศาสตร์ที่   3  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้   และความคิด
สร้างสรรค ์

เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และ
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวช้ีวัด 
 5. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึน หรือพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา 
 6. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะมัณฑนศิลป์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  และกระตุ้นให้เกิด 
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                  ความคิดสร้างสรรค์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  2  ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่คณะวิชาทางด้านศิลปะและการ

ออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
ตัวช้ีวัด 

 7.  ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 8.  ร้อยละของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอ้างอิง และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 9.  จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ 4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการเผยแพร่ชื่อเสียงของ
        คณะฯ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 4.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
กลยุทธ์ที่ 4.3  สนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  ด้านบริการทางวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการให้บริการทาง

วิชาการจากองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์  
          เป้าประสงค์ : คณะมัณฑนศิลป์เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบแก่

ชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 

 10. จ านวนของผู้รับบริการทางวิชาการ 
 11. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ 
 12. ร้อยละของโครงการบริการทางวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ 

การวิจัย ต่อจ านวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่  5.1 ให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ที่           
คณะมัณฑนศิลป์มีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่  5.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  น าองค์ความรู้ของคณะมัณฑนศิลป์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการอนุรักษ์และการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
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เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์และการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ตัวช้ีวัด 
   13. จ านวนรางวัลระดับชาติและนานาชาติที่สะท้อนถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริม 

เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ที่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของคณะมัณฑนศิลป์ได้รับ  
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาสู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าด้านการประยุกต์ใช้ศิลปะและการออกแบบเพื่อการ 
                 อนุรักษ์และการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการเป็นคณะวิชาชั้นน าด้าน

การสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ  
เป้าประสงค์ :  มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวต่อการ

รองรับการเปลี่ยนแปลง และบุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ตัวช้ีวัด 

 14. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงานประจ าปี           
   15. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด            
   16. จ านวนอาจารย์ผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด            

กลยุทธ์ที่ 7.1 บริหารจัดการคณะมัณฑนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับที่พร้อมรับต่อการ 
                 ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นคณะวิชาของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะ

มัณฑนศิลป์ให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ :  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่รองรับการด าเนินการตามพันธ

กิจของคณะมัณฑนศิลป์ 
ตัวช้ีวัด 

17. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบประมาณ
ทั้งหมด (ไม่นับงบประมาณแผ่นดิน) 

18. ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ 
                 ของคณะมัณฑนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7  ด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่  9  พัฒนาระบบการเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์: มีระบบการเงินงบประมาณท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะมัณฑนศิลป์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 19. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

กลยุทธ์ที่ 9.1 สนับสนุนการด าเนินการทางการเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  8  การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาคณะมัณฑนศิลป์สู่ความเป็นคณะวิชาชั้นน าที่มีผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์: คณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะวิชาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติที่มีผลงานที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

ตัวช้ีวัด 
 20. จ านวนหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน

ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่มีการบูรณาการกับการอนุรักษ์ 
          และการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 10.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งในและต่างประเทศ 
                 รวมทั้งศิษย์เก่า เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์อันก่อประโยชน์ต่อการได้มาซึ่ง 
                 ทรัพยากรในการสนับสนุน  การบูรณาการการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกับ 
                 การออกแบบของคณะมัณฑนศิลป์ 

 
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะฯ เกิดจากการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนทั่วทั้งองค์กร ด้วยการ

พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่คณะฯ พึงได้รับ โดยต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
คณะฯ เป็นหลัก และน ามาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ เพ่ือการด าเนินงานของ
แต่ละภาควิชา และหลักสูตร ที่จะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดของคณะฯ  ส าหรับผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดในภาพรวมระดับคณะฯ นั้น จะมี
การพิจารณาร่วมกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ   
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 

(1) แผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการของคณะฯ เกิดขึ้นโดยการน าสมรรถนะหลัก ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของคณะฯ มา
ก าหนดเป็นแนวคิดหลักส าหรับการพัฒนาเป็นแผนพัฒนาคณะมัณฑนศิลป์ในระยะเวลา 4 ปี ตามรอบวาระการด ารง
ต าแหน่งของคณบดี คือระหว่าง พ.ศ. 2560-2563 และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งแผนปฏิบัติงานประจ าปี จะมี
การบูรณาการแนวทางยุทธศาสตร์ร่วมกับแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การ
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ปฏิบัติจริงนั้น จะมกีารก ากับดูแลและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้หัวหน้าภาควิชาน าไป
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควชิา เพ่ือจัดท าเป็นแผนงานระดับภาควชิาแล้วน ากลับมาพิจารณาเป็น
แผนงานในภาพรวมของคณะฯ อีกครั้ง โดยจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และปรับปรุงตวัชี้วัดให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาของการรายงานผลการด าเนินงานตามรอบการประเมิน 
  

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
    การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัตินั้น การก ากับดูแลจะด าเนินงานในรูปแบบที่จะต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นหลัก โดยก าหนดให้แต่ละส่วนงาน ตั้งแต่ภาควิชา หลักสูตร 
และส านักงานคณบดี จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดการปฏิบัติไปสู่บุคลากรในแต่ละส่วนงาน เพ่ือผลักดันให้เกิด
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้น าระดับสูงมีหน้าที่ในการควบคุมก ากับการด าเนินการตาม
แผน โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน, 9 
เดือน, และ 12 เดือน ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ จะท าหน้าที่รวบรวมและสรุป
ข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

 
 (3) การจัดสรรทรัพยากร  

    คณะฯ ก าหนดให้ส่วนงานต่างๆ อันได้แก่ ภาควิชา หลักสูตร  ส านักงานคณบดี จัดการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือรวบรวมความต้องการด้านต่างๆ รวมถึงด้านการเงิน ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ เพ่ือ
น ามาพิจารณาความเหมาะสมในการด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของส่วนงาน ผ่านความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยค านึงถึงสถานการณ์งบประมาณที่แท้จริงของคณะฯ เป็นส าคัญ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านการเงินและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ มีความ
พร้อมและเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะฯ มีการติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการของส่วนงาน และผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการ
ของคณะฯ ที่ได้มอบหมายให้บุคลากรภาควิชา หลักสูตร และส านักงานคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบ โดยก าหนดให้
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนทุกเดือน  ในส่วนความรับผิดชอบของคณะฯ ก็มีการรายงาน
สถานการณก์ารเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณของภาควิชา หลักสูตร ส านักงานคณบดี ต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ทราบทุกเดือน เพ่ือที่คณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนสายสนับสนุน จะได้รับทราบสถานการณ์ด้านการเงินและอ่ืนๆ เพ่ือการวาง
แผนการท างานในระยะต่อไป 

 
(4) แผนงานด้านบุคลากร 

ผู้น าระดับสูง หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลขานุการคณะฯ 
ร่วมกันพิจารณาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ที่เชื่อมโยงกับการวางแผนงานด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
แผนอัตราก าลังและการสรรหาพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของคณะฯ และการพัฒนา
บุคลากรให้พร้อมที่จะสร้างผลงานตามแผนงานที่ก าหนด โดยวิเคราะห์สมรรถนะหลักของบุคลากรในระดับผู้น า
ระดับสูง บุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุน ที่จะขับเคลื่อนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ  
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ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ คณบดีได้วางกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์โดยเร็ว อันเนื่องมาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ที่ผ่านมาร้อยละ
ของคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ ายังไม่
สอดคล้องตามเกณฑ์ ด้วยการให้ทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน ให้กับทุก
ภาควิชาโดยไม่จ ากัดจ านวน  ให้ทุนสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการแก่ภาควิชาและ
หลักสูตร ภาควิชาและหลักสูตรละ 100,000 บาท ต่อปี ต่อหน่วยงาน และให้เงินรางวัลแก่คณาจารย์ที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 30,000 บาท  รองศาสตราจารย์ จ านวน 20,000 
บาท  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10,000 บาท  นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้คณาจารย์จดสิทธิบัตร
ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเมื่อผลงานได้รับการรับรองสิทธิบัตรแล้ว คณะฯ 
ก็จะมอบเงินรางวัลให้อีกสิทธิบัตรละ 7,500 บาท 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ ก็ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้านเพ่ือเร่งรัดผลักดันให้เข้าสู่
ต าแหน่งช านาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามศักยภาพส่วนบุคคลให้สูงขึ้นตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานแต่ละกลุ่มภารกิจโดยถ้วนหน้ากัน 

  
 (5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ตามกระบวนการ PDSA เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ขับเคลื่อนความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพของกระบวนการบริหารองค์กร  คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของการ
ให้บริการทางวิชาการ คุณภาพของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และคุณภาพของการบริหารงบประมาณ คณะ
ผู้บริหารระดับสูงมีการวางระบบการวัดผล และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทุก
โครงการและกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานแล้ว จะต้องรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาโครงการและกิจกรรมใน
โอกาสต่อไป    

 
(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
การคาดการณ์ผลการด าเนินการของคณะฯ อาศัยการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน

, 9 เดือน, และ 12 เดือนของภาควิชา หลักสูตร และส านักงานคณบดี โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแต่ละตัว เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนั้นๆ จากนั้นจึงวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานที่จะเกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ในกรณีที่พบว่าตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือมี
แนวโน้มน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะพิจารณาสาเหตุและปรับปรุงแผนปฏิบัติการและมาตรการแก้ไข  
ส าหรับการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในระยะยาว คณะฯ จะตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ระหว่าง
ตัวชี้วัดแต่ละตัวกับค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในแผนกลยุทธ์ และด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวให้สามารถส่งผลได้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายให้มากท่ีสุด  
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ข. การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ 
คณะฯ มีการมอบหมายให้กลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ ท าการวิเคราะห์สรุป และ

ประมวลผลการด าเนินการตามแผนที่มีการประเมินรวมปีละ 3 ครั้ง ตามรอบการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน, 9 
เดือน, และ 12 เดือน จากแผนงานและโครงการตามที่รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการชุดต่างๆ เสนอผลการด าเนินการต่อคณบดี หลังจาก
พิจารณาแล้ว หากผลการด าเนินงานของส่วนงานใดไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะมีการรายงานสาเหตุ
และเสนอแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มีการ
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกระบวนการ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการใหม่ให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ นอกจากนี้
คณะฯ ยังมีการติดตามผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเป็นประจ า ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
และร่วมกันปรับแผนปฏิบัติการ ในกรณีทีส่ถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีวิเคราะห์ไว้แล้ว คณะ
ผู้บริหารระดับสูงจะร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงทันที และเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของโครงการ หรือกิจกรรมได้เมื่อพบปัญหาอุปสรรคที่คาดไม่ถึง เมื่อสถานการณ์
ภายนอกเปลี่ยนไป โดยกลุ่มภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ จะด าเนินการรวบรวมโครงการ/ กิจกรรม
ของแต่ละฝ่าย น าเสนอขอปรับแผนเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

 
 

หมวดที ่3 ลูกค้า 
 
3.1 เสียงของลูกค้า  
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) การรับฟังผู้เรียน 
ผู้เรียนของคณะมัณฑนศิลป์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามระดับการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร รวมไปถึงการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงได้วางแผนการรับฟังผู้เรียนดังนี้  

  
ตารางที่ 4  ช่องทางการรับฟังความเห็นของผู้เรียน 

ลกูค้า 
ช่องทางการ

รับฟัง 
ขั้นตอนการ

ท างาน 
ความถี่ 

สารสนเทศ
ที่ต้องการ 

ผู้รับผิดชอบ 
การน า

สารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์

1. นักศึกษา
ระดับ 
ปริญญาตร/ี
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1. การพูดคุย
โดยตรงกับ 
คณาจารย์ใน
ภาควิชา/ 
หลักสตูร, 
อาจารย์ที่
ปรึกษาทาง

- ภาควิชา/
หลักสตูรน า
ประเด็นความ
ต้องการหารือใน
ที่ประชุม
ภาควิชา/
หลักสตูร 

เดือนละ 
1 ครั้ง 
หรือตาม
ความ
เร่งด่วน 

- ความ
ต้องการ 
ด้านการ
เรียนการ
สอน และ
ความ
ต้องการด้าน

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
- หัวหน้า
ภาควิชา/
ประธาน

- การปรับปรุง
หลักสตูร หรือ
การปรับปรุง
กระบวนการ
เรียนการสอน 
- แก้ปัญหาหรือ
ก าหนดแนวทาง
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ลกูค้า 
ช่องทางการ

รับฟัง 
ขั้นตอนการ

ท างาน 
ความถี่ 

สารสนเทศ
ที่ต้องการ 

ผู้รับผิดชอบ 
การน า

สารสนเทศไปใช้
ประโยชน ์

วิชาการ/ 
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์

- คณะฯ 
รวบรวม ความ
ต้องการจากช่อง
ทางการรับฟัง
ของคณะฯ ส่ง
ให้กับภาควิชา/
หลักสตูร
พิจารณา 
- ภาควิชา/ 
หลักสูตรเสนอ
ประเด็นปัญหาที่
ต้องให้คณะฯ 
เป็นผู้ด าเนินการ 
- คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ
พิจารณาประเด็น
ปัญหาเชิง
นโยบาย 
 
 
 

การใช้ชีวิต
ใน
มหาวิทยาลยั 
  
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใน
มหาวิทยาลยัของ
นักศึกษา 

2. การเขียน
ค าร้อง หรือ
บันทึกแจ้ง
คณะฯ 
3. Website
คณะ
มัณฑนศลิป์, 
facebook
คณะ
มัณฑนศลิป ์
- แบบสอบ 
ถามออนไลน์
ประเมินการ
สอนแต่ละ
ภาคการ 
ศึกษา  

 
 (2) การรับฟังลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณะฯ มีวิธีการรับฟังลูกค้ากลุ่มอ่ืน จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการตามพันธกิจหลักของคณะฯ โดยมี

ช่องทางการสื่อสารของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง 
ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมลูเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา 

 
  ตารางท่ี 5  ช่องทางการรับฟังความเห็นของลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ลูกค้ากลุม่อื่น ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร 
นักเรียน/ นักศึกษา
ต่างชาติและศิษย์เก่า 

1. ได้รับข้อมลูเกี่ยวกับหลักสตูรทีส่อดคล้องกับการ 
   ตัดสินใจเข้าศึกษา 
2. ได้รับโอกาสเข้าศึกษา 

เชิญร่วมกิจกรรมของคณะฯ ทาง
โทรศัพท์, จดหมาย, E-mail เว็บไซต์, 
Social Media, การบอกต่อ 

บุคคลทั่วไป 
หน่วยงานภาครัฐ/ 
เอกชน ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

1. ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและการ 
   ออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทันสมัย และ 
   สอดคล้องกับความต้องการ 
2. ได้รับแนวทาง วิธีคิดเชิงสรา้งสรรค์ เพื่อพัฒนาสินคา้ 
    และบริการ 

เชิญร่วมกิจกรรมของคณะฯ ทาง
โทรศัพท์, จดหมาย, E-mail เว็บไซต์, 
Social Media, การบอกต่อ 
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย  คณะฯ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 2 ด้าน ได้แก่ การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
การประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผูส้อน สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ และการให้บริการ
ต่างๆ ด าเนนิการโดยกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ผ่านระบบการประเมินออนไลน์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและวิจัย และแจ้งผลให้อาจารย์ผู้สอนทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากแบบประเมินความพึงพอใจ เช่น การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ด าเนินการโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดย
หลักสูตรจะน าผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด าเนินการโดยพิจารณา

ลูกค้ากลุม่อื่น ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร 
ผู้ให้ทุนภายนอก 1. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ีต่อบสนองต่อ 

   วัตถุประสงค์ของแหล่งทุน 
2. สามารถน าผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปสร้าง 
   มูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง 
3. สามารถน าผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปใช้ให้เกิด 
   ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน  

เชิญร่วมกิจกรรมของคณะฯ ทาง
โทรศัพท์, จดหมาย, E-mail เว็บไซต์, 
Social Media, การบอกต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร 
ผู้ใช้บัณฑิต 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากบัณฑิต 

   ที่มีความรอบรู ้เชี่ยวชาญด้านศลิปะและการออกแบบ 
   ที่สามารถน ามาใช้ในการท างานได้ทันที 
2. นวัตกรรมดา้นศิลปะและการออกแบบ ที่สามารถสร้าง 
    มูลค่าเชิงพาณิชย์ไดจ้ริง 
3. บัณฑิตสามารถแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมเชิง 
   ประจักษ์ ผ่านงานออกแบบของตน    

 

ผู้ปกครอง 1. ได้รับข้อมลูเกี่ยวกับหลักสตูรทีม่ีมาตรฐาน และ 
   ค่าใช้จ่าย  
2. การเรียนการสอน ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความ 
   สะดวกที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการศึกษา 
3. โอกาสในการประกอบอาชีพ และความกา้วหน้าใน 
   หน้าท่ีการงาน 

 

ศิษย์เก่า 1. ภาพลักษณ์ที่ดีของคณะฯ   
2. ได้รับข้อมลูข่าวสารจากคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ  
3. การไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. บทบาทของคณะในการเป็นแหล่งเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เกา่  
5. บทบาทของคณะในการเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของ 
   สังคม  
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จากข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ  

การประเมินความผูกพันของผู้เรียน พิจารณาจากการคงอยู่ของนักศึกษาปัจจุบัน จ านวนศิษย์เก่า
ที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินความผูกพันของลูกค้าในอนาคต พิจารณาจากจ านวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษาที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะฯ ในส่วนของการประเมินความผูกพันกับ
หน่วยงานที่ขอรับบริการทางวิชาการ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวิจัย พิจารณาจากความต่อเนื่องการให้
การสนับสนุนแก่คณะฯ 

  
ตารางท่ี 6  วิธีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 

วิธีการประเมินความพึงพอใจและ 
ความไม่พึงพอใจ 

กลุ่มลูกค้า 

ความถี่ 

นัก
ศึก

ษา
/น

ักเ
รีย

น 

แห
ล่ง

ทุน
/ 

หน
่วย

งา
นส

นับ
สน

นุ 
ผู้ร

ับบ
ริก

าร
ทา

ง
วิช

าก
าร

 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ศิษ
ย์เ

ก่า
/บ

ัณ
ฑิต

 

ผู้ใ
ช้บ

ัณ
ฑิต

/
ผู้ป

ระ
กอ

บก
าร

 
ผู้ส

่งม
อบ

/ค
ู่คว

าม
ร่ว

มม
ือ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ         
-  ด้านการเรียนการสอนในรายวิชา        2 ครั้ง / ป ี
- ด้านหลักสูตร        2 ครั้ง / ป ี
- ด้านอาจารยผ์ูส้อน        2 ครั้ง / ป ี
- ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้        2 ครั้ง / ป ี
- ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
ทางการใช้ชีวิต 

        2 ครั้ง / ป ี

- ด้านการให้บริการข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็น
ประโยชน ์

       2 ครั้ง / ป ี

- ด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่การท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

       2 ครั้ง / ป ี

- ด้านคุณภาพบัณฑิต        1 ครั้ง / ป ี
- ด้านคุณภาพของผลงาน        1 ครั้ง / ป ี
- ด้านความพึงพอใจการรับบริการทางวิชาการ        1 ครั้ง / ป ี
- ด้านกิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาศษิย์เก่า        1 ครั้ง / ป ี
2. ข้อร้องเรียนของผู้เรียน/ผู้รับบริการ        ตลอดเวลา 
3. แบบประเมินความไม่พึงพอใจ        1 ครั้ง / ป ี
4. แบบประเมินความผูกพัน         1 ครั้ง / ป ี

 
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
จากการด าเนินการส ารวจด้านความพึงพอใจที่ผ่านมาของคณะฯ ยังไม่เคยมีการเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีต่อสถาบันคู่แข่ง ตามหลักวิชาอย่างเป็นระบบที่เป็นทางการ คงมีแต่การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มสถาบันพันธมิตรที่ท างานบริการทางวิชาการเพ่ือสังคมร่วมกันเท่านั้น  
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 

(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะฯ รับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการ

ที่หลากหลาย โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ และผู้น าระดับสูงที่รับผิดชอบงานแต่ละด้าน จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการรับฟังผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาวิเคราะห์ผลเพ่ือใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการวางแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงแผนงาน โครงการ/ กิจกรรม และการ
ปฏิบัติงาน เช่น การจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและศิษย์เก่า มีการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ น ามาใช้จัดบริการตามล าดับขั้นความต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความพึงพอใจและภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนและศิษย์เก่าผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มจากการจัดสรรทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนการสอน ทั้งด้าน
กายภาพ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก การมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ช่วยนักศึกษาสามารถ
ศึกษาได้ตามแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือส่งเสริมความภาคภูมิใจแก่นักศึกษา การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา การจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ การพัฒนาผลงานของผู้เรียนและ
ศิษย์เก่าให้เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถพัฒนาต่อยอดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนและศษิย์เก่ามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
(2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ตารางท่ี 7  ระบบสนับสนุนผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 

กลุ่ม
ผู้รับบริการ 

สารสนเทศหรือสิ่งที่ให้บริการ แนวทาง ช่องทาง และวิธีการสนบัสนุน 

นั
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญา
บัณฑิต 

- ข้อมูลหลักสตูร 
- แหล่งทุนการศึกษา 
- การลงทะเบียนเรียน 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากคณะฯ 

- Website คณะมณัฑนศิลป ์
- Facebook Page คณะมัณฑนศลิป ์
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- อ.ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

- กิจกรรมเสรมิความรู้ทางวิชาการ - โครงการบริการทางวิชาการ  และโครงการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 

- แหล่งข้อมูลทางวิชาการ - ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง คณะมัณฑนศลิป์  
- ห้องสมุดภาควิชา 

- เทคโนโลยเีพื่อเสริมทักษะการเรยีน - ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง คณะมัณฑนศลิป์  
นั

นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- ข้อมูลหลักสตูร 
- แหล่งทุนการศึกษา 
- การลงทะเบียนเรียน 
- ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากคณะ ฯ 

- Website คณะมณัฑนศิลป ์
- Facebook Page คณะมัณฑนศลิป ์
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- อ.ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

- กิจกรรมเสรมิความรู้ทางวิชาการ - โครงการบริการทางวิชาการ  และโครงการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ ฯ 

- แหล่งข้อมูลทางวิชาการ - ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง คณะมัณฑนศลิป ์
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กลุ่ม
ผู้รับบริการ 

สารสนเทศหรือสิ่งที่ให้บริการ แนวทาง ช่องทาง และวิธีการสนบัสนุน 

- ห้อง Coworking Space ส าหรบันักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะมัณฑนศิลป์  
- ห้องสมุดภาควิชา  

- เทคโนโลยเีพื่อเสริมทักษะการเรยีน - ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง คณะมัณฑนศลิป ์
- ห้อง Coworking Spaceส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะมัณฑนศิลป์  
- ห้องสมุดภาควิชา 

 
(3) การจำแนกกลุ่มผู้เร ียน และลูกค้ากลุ่มอ ื่น  
คณะฯ มีการจ าแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการรับฟังความต้องการผ่าน

ช่องทางต่างๆ น ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ/ กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ทั้งการ
บริการแบบให้เปล่าส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเพ่ือการกุศล และการบริการทาง
วิชาการที่คิดค่าบริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทั่วไป องค์การมหาชน และหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจจะน า
องค์ความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งในลักษณะการว่าจ้าง 
และการท าข้อตกลงความร่วมมือ 

 
ข.การสร ้างความส ัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ ื่น 

(1) การจัดการความส ัมพันธ ์  
คณะฯ มีกระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน ได้แก่ การติดตามดูแลด้าน

กระบวนการพัฒนานักศึกษาด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และด้านการจัดโครงการ/ กิจกรรม เพ่ือการส่งเสริม
ประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะฯ และ
พนักงานสายสนับสนุนกลุ่มภารกิจกิจการนักศึกษา ส่วนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มอ่ืน ด าเนินการ
โดย การประชาสัมพันธ์โดยตรงในสถานศึกษา โครงการอบรมสัมมนา กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน/ แวด
วงวิชาชีพ การจัดประกวด และการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบ เพ่ือเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

 
(2) การจัดการข้อร ้องเร ียน  
คณะฯ มีการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ เรียนหลายช่องทาง ได้แก่ การร้องเรียนโดยตรงผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมถึงคณบดี 
นอกจากนี ้คณะฯ ยังมชี่องทางโทรศัพท์ ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนทุกวัน และรีบ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือน าข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเชิงนโยบายของคณะฯ มาวิเคราะห์
และพิจารณาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือก าหนดมาตรการการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนต่อไป  
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หมวดที ่4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  
 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร  
ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
คณะฯ มีกระบวนการรวบรวม ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการจากตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้

ในแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ ที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาหรือข้อมูลใหม่ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จากนั้นน าแต่ละปัจจัยมาพิจารณา
ทบทวนความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เดิม แล้วก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินการขององค์กร ด้วยการปรับปรุงนิยามตัวชี้วัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล และปรับปรุงวิธีการค านวณให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่เก่ียวข้องย้อนหลังอย่างน้อย 3 
ปี โดยพิจารณาจากแนวโน้มและความสอดคล้องเปรียบเทียบกับสถานการณ์จริง แล้วจึงด าเนินการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ โดยก าหนดใหม้ผีู้รับผิดชอบตวัชี้วดัในแผนปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแล้ว 
ได้แก ่รองคณบด ีผู้ช่วยคณบด ีหัวหน้าภาควชิา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลขานุการคณะฯ ซ่ึงท า
หน้าทีก่ ากับดูแลการรวบรวมข้อมูล จัดท าสารสนเทศ จัดเก็บเข้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ตามล าดับชั้นจนถึงระดับรายบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

  
ตารางท่ี 8  การทบทวนตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานและข้อมูลสนับสนุน 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/สารสนเทศ วงรอบ 
ด้านการเรียนการสอน    
1. การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการเรียนการสอน 

คณะกรรมการวิชาการ
และวิจัย  
คณะมณัฑนศลิป ์

- จ านวนรายวิชาที่มีนวัตกรรมด้าน
การเรยีนการสอน 

ปีละ 2 ครั้ง 

2. การพัฒนาหลักสตูร - จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ปีละ 2 ครั้ง 
3. การรับนักศึกษาและ
เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

- จ านวนนักศึกษาใหม่  
- อัตราการคงอยู ่

ปีละ 2 ครั้ง 

4. การวางระบบผูส้อน
และการจัดการเรยีนการ
สอน 

- รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ปีละ 3 ครั้ง 

5. การประเมินและวัดผล 
 

- ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
- อัตราการมีงานท าของบัณฑิต 
- ผลการประเมินคณุภาพบณัฑติ 

ปีละ 1 ครั้ง 

ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์   
1. การวิจัยและการ
สร้างสรรค์ที่ก่อประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการวิชาการ
และวิจัย 
คณะมณัฑนศลิป ์

- จ านวนโครงการวิจัยและการ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะและการ
ออกแบบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

ปีละ 2 ครั้ง 



35 
 

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/สารสนเทศ วงรอบ 
2. การเผยแพร่บทความ
วิจัย และผลงาน
สร้างสรรค ์

- จ านวนผลงานวิจัย และผลงาน
สร้างสรรค์ ทีไ่ด้รับการเผยแพร ่
 

ปีละ 1 ครั้ง 

ด้านการบริการทางวิชาการ/การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
1. การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการ 

รองคณบดฝี่ายกิจการ
พิเศษ คณะมณัฑนศลิป ์

- - จ านวนโครงการบริการทาง
วิชาการ 
- ผลสมัฤทธ์ิของโครงการที่เป็น
รูปธรรม 
- ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ปีละ 1 ครั้ง 

2. การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- ผลสมัฤทธ์ิของโครงการที่เป็น
รูปธรรม 
- ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ปีละ 1 ครั้ง 

ด้านการให้บริการนักศึกษา   
1. การให้บริการด้านการ
เรียนการสอนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา 

ผู้บริหารคณะฯ  - ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การให้บริการด้านการเรยีนการสอน
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
- ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ปีละ 2 ครั้ง 

 
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คณะฯ ก าหนดคู่เทียบจ านวน 2 สถาบัน โดยพิจารณาจากคณะวิชาในสถาบันที่อยู่ในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เปิดท าการสอนในสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งมีจ านวนหลักสูตร
ใกล้เคียงกับที่คณะฯ เปิดสอน เพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะฯ ให้น าหน้าคู่เทียบเสมอในฐานะ
คณะวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะด้านศิลปะและการออกแบบเป็นแห่งแรกของประเทศ และมี
จ านวนสาขาวิชาด้านศิลปะและการออกแบบมากที่สุด ในบรรดาคณะวิชาที่เปิดท าการสอนในสาขาวิชาที่
คล้ายคลึงกันในทุกสถาบัน โดยก าหนดประเด็นเปรียบเทียบตามจุดเด่นของคณะฯ คือ สัดส่วนจ านวนผู้สมัครต่อ
จ านวนรับนักศึกษา จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ ร้อยละของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิต จ านวนสิทธิบัตร และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
(3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
คณะฯ ให้ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือใช้ประกอบการ

ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการส ารวจเสียงของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงาน การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยน าไปใช้ในการสนับสนุนการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ รวมถึงใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 
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ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ ในหมวดที่ 3 เช่น ผลประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อ
ร้องเรียน มีการสรุปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย วิเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และ
ทบทวนผลการด าเนินงานในแต่ละรอบ เพ่ือวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

 
(4) ความคล่องตัวของการวัด  
คณะฯ  มีการกระจายความรับผิดชอบตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ไปสู่รองคณบดี ผู้ช่วย

คณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ เลขานุการคณะฯ และบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยมีคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน เพ่ือก ากับตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะฯ ให้มากที่สุด มีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพ่ือรวบรวม 
จัดเก็บ เข้าในฐานข้อมูล และรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือ
ทบทวนผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ในกรณีที่พบว่ามีผลการด าเนินงานน้อยกว่าค่าคาดการณ์ จะจัด
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุง/ พัฒนาผลการด าเนินงาน ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ทุกเดือน เพ่ือการพิจารณาติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท า
ให้สามารถปรับแก้โครงการหรือกิจกรรมในแผนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
 
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 

ผู้น าระดับสูงที่รับผิดชอบแต่ละแผนปฏิบัติงาน ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ทั้ง
ในกรณีที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ และเม่ือสิ้นสุดการด าเนินงาน น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และ
ทบทวนโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และก าหนดแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน จากนั้นกลุ่มภารกิจ
แผนและส่งเสริมทางวิชาการจะท าหน้าที่รวบรวมน าเสนอต่อคณบดี เพ่ือน าเสนอการทบทวนแผนฯ และ
ข้อเสนอแนะในปรับค่าเป้าหมาย และวิธีด าเนินการ ส าหรับปีงบประมาณถัดไป หลังจากนั้นคณบดีจะพิจารณา
น าเสนอการทบทวนแผนฯ ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
คณะฯ ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลด้านนี้อย่างเป็นระบบ จึงยังไม่สามารถสะท้อนวิธีปฏิบัติที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ 
 
(2) ผลการด าเนินการในอนาคต  
หลังจากท่ีคณะฯ มีการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน  9 เดือน 

และ 12 เดือน เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ในกรณีที่พบว่ามีตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายหรือมีแนวโน้มน้อยกว่าค่าคาดการณ์ที่ก าหนดไว้ จะพิจารณาถึงสาเหตุและหาแนวทางการปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานและมาตรการแก้ไข พร้อมกับเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับสถาบันคู่เทียบด้วย 
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(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 
คณะฯ  ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลด้านนี้อย่างเป็นระบบ จึงยังไม่สามารถสะท้อนวิธีปฏิบัติที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ 
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ความรู้ของสถาบัน 

(1) การจัดการความรู้   
คณะฯ มีนโยบายด้านการจัดการองค์ความรู้ส าหรับบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการองค์ความรู้ และเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรสามารถไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดการความรู้ โดยก าหนด
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ท าหน้าที่ จัดท าแผนด าเนินการ โดยมี
ขั้นตอนตามแผนฯ คือ ก าหนดประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการในแต่ละรอบปีการศึกษา จากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของคณะฯ อาทิเช่น การจัด
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนร่วมระหว่างภาควิชา แนวทางการเขียนหัวข้อการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือขอรับ
ทุนจากหน่วยงานภายนอก การบูรณาการงานบริการทางวิชาการของคณะฯ ร่วมกับองค์กรภายนอก การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรอ่ืน หรือการสร้างความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  ส่วนในขั้นตอนการด าเนินการตาม
แผนฯ จะมีการด าเนินการในสองลักษณะ คือ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ 
หรือการสัมมนาที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ภายนอกมาเป็นผู้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลังจากนั้น
คณะท างานฯ จะประเมินผลการด าเนินการ และรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถ
สืบค้นเพ่ือน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริงต่อไป 

  
(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน 
คณะฯ จะใช้สมรรถนะหลักของคณะฯ โดยเฉพาะ คือ ด้านศิลปะและการออกแบบเป็นแนวคิด

พ้ืนฐานเบื้องต้นส าหรับการก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้  ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในแต่ละภาควิชา และสนับสนุนให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรหรือองคค์วามรู้ที่คณาจารย์ในคณะฯ มี น ามาเสริมสร้างให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพระดับสูงขึ้น อีกทั้ง
ยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร 

 
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 
ข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ แบ่งออกตามลักษณะของการบริหารงาน กล่าวคือ ถ้าเป็นการ

บริหารงานภายใน เกี่ยวกับด้านการบริหารบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้รับผิดชอบรวบรวม
จัดท า คือ กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ  ด้านการบริหารงบประมาณผู้รับผิดชอบรวบรวมจัดท า คือ กลุ่ม
ภารกิจแผนและส่งเสริมทางวิชาการ  และด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบรวบรวมจัดท า 
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คือ กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยคณบดี  รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะฯ 
ตามล าดับ และคณะกรรมการชุดต่างๆ  เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ภายในคณะฯ มีคุณภาพ ถูกต้อง
และแม่นย า ส าหรับการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกจะใช้ข้อมูลและสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบฐานข้อมูล REG ส าหรับงานทะเบียนนักศึกษา  ระบบฐานข้อมูล RIS ส าหรับ
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  ระบบฐานข้อมูล MIS และระบบฐานข้อมูล SU-ERP ส าหรับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและงบประมาณ 

 
(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
คณะฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยส านักดิจิทัล

เทคโนโลยี (ชื่อเดิม ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผู้ใช้งานจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนการ
เข้าใช้งานการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านทางการล็อคอินในระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ในแต่ละครั้ง เช่น 
ระบบฐานข้อมูล REG ส าหรับงานทะเบียนนักศึกษา  ระบบฐานข้อมูล RIS ส าหรับผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์  ระบบฐานข้อมูล MIS และระบบฐานข้อมูล SU-ERP ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
งบประมาณ เป็นต้น 

 
(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ   
คณะฯ บริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งาน โดยมอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลและรายงานผลทางระบบฐานข้อมูล REG  ระบบฐานข้อมูล MIS  และระบบฐานข้อมูล 
SU-ERP ของมหาวิทยาลัย และระบบฐานข้อมูลภายในอ่ืนๆ ที่คณะฯ มีการพัฒนาให้มีการจัดเก็บรายละเอียด
ของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลประวัติและผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผน เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สามารถขอดูข้อมูลได้ตลอดเวลา 

  
(4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 
คณะฯ มีการจัดการในการใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อย่างสม่ าเสมอ ทั้งเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดย
ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ คณะฯ จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ตามที่ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี (เดิมชื่อ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์) ก าหนดและให้บริการเท่านั้น  นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ส านัก
ดิจิทัลเทคโนโลยีฯ เพ่ือจัดซื้อโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามลิขสิทธิ์  ให้บุคลากร นักศึกษา
ได้ใช้งานด้วย  ซึ่งคณะฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มภารกิจบริหารและ
ธุรการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย 
การแก้ไขเม่ือมีเหตุขัดข้องทันท่วงที  นอกจากนี ้ยังท าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลจากการใช้งาน เพ่ือเสนอ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน ต่อท่านคณบดี และที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการปรับปรุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือความพร้อมในการใช้งานและตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากยิ่งข้ึน  
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หมวดที ่5 บุคลากร  
 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
ท่านคณบดี และคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าภาควิชา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

เลขานุการคณะฯ มีการร่วมกันประชุมหารือ เพ่ือจัดท าระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากการวิเคราะห์
และประเมินขีดความสามารถของบุคลากร อัตราก าลังที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติภารกิจ ที่รองรับการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ของคณะฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นอกจากนี้ยังร่วมกันประชุมหารือเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการ
จูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลและพัฒนาตนเอง และเพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่
กับองค์กร พร้อมทั้งกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะสูงตามที่คณะฯ ต้องการ  

 
ตารางท่ี 9  ขีดความสามารถของบุคลากรที่คณะฯ ก าหนด 

กลุ่ม ด้านทักษะ (Skill) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทัศนคติ (Attitude) 
ผู้บริหาร
ระดับสูง 

- ความเชี่ยวชาญในสายงาน 
- ความคิดเชิงวิเคราะห์ และเชิงกล
ยุทธ์ เป็นระบบ 
- การบริหารงานและการควบคุมงาน 

- ด้านบริหารการศึกษา 
- ความรู้เรื่องระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ 
- ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

- การท างานเป็นทีม 
- ความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม 
- ความเป็นผู้น า และการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

สายวิชาการ - ความเชี่ยวชาญในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ/ การถ่ายทอด 
- ความเชี่ยวชาญในการท างาน
สร้างสรรคเ์ชิงวิชาการ 
- ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และเขียน
อรรถาธิบายงานสร้างสรรคเ์พื่อสรา้ง
องค์ความรู้ใหม ่
- ความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับยุคสมยัที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

- ด้านบริหารการศึกษา 
- ความรู้ในด้าน
กระบวนการวิจยั 
- ความรู้ ความช านาญใน
ทักษะตามสาขาวิชาของตนเอง
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- การท างานเป็นทีม 
- การตระหนักในความส าคัญ
ของการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
- คุณธรรมและจริยธรรม : 
ความเสยีสละ ความรับผดิชอบ 
ความตรงต่อเวลา และความ
ซื่อสัตย/์ จรรยาบรรณาวิชาชีพ
คร ู
- ความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม/ แสวงหาความรู้ใน
สิ่งใหม่อยู่เสมอ 

สายสนบัสนุน - ความเชี่ยวชาญในสายงาน 
- การจัดล าดับความส าคญัของงาน 
- การติดต่อประสานงานและการ
สื่อสาร 
- การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

- ด้านบริหารการศึกษา 
- ความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมต่อหน้าท่ี 
 
 

- การท างานเป็นทีม 
- ความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 
- เข้าใจการใหบ้ริการทีด่ี  
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(2) บุคลากรใหม่ 
คณะฯ มีกระบวนการ สรรหา ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากรใหม่ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้มีการประเมินความต้องการและขีดความสามารถที่เหมาะสม
กับต าแหน่งงาน แต่ทั้งนี้ คณะฯ มีข้อจ ากัดในการสรรหาบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้ง
ด้านจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องการ และอัตราเงินเดือนที่สามารถแข่งขันกับสถาบันคู่เทียบได้ เพราะจะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

  
(3) การท างานให้บรรลุผล 
คณะฯ น าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายของคณะฯ ข้อก าหนดของหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขีดความสามารถของบุคลากร เป็นกรอบในการพิจารณามอบหมายงาน ทั้ง
ในระดับแผนการด าเนินงานของส่วนงาน และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานในระดับบุคคล โดยมีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ การลงทุนด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการท างานที่ดี วัสดุและอุปกรณ์การ
ท างาน ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่ช่วยเพ่ิมสมรรถนะในการท างานของบุคลากร และ
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้โดยสะดวก มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 (4) การจัดการด้านบุคลากร 
คณะฯ มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

บุคลากรที่จะเกษียณอายุ  คณะฯ มีการสนับสนุนทุนส าหรับการศึกษาต่อ ทุนส าหรับการผลิตผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการ ทุนส าหรับการท างานและเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ การเข้าร่วม
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูงาน ฯลฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักที่พึงประสงค ์ ส าหรบั
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนและความก้าวหน้าในต าแหน่ง  
 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร 

(1) สภาพแวดล้อมของที่ท างาน   
ในช่วงภาคปลาย/ ปีการศึกษา 2562  อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วิทยาเขตวังท่าพระ  เพ่ิงด าเนินการ

ปรับปรุงแล้วเสร็จทั้งอาคาร  หลังจากไม่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี  ในการปรับปรุง
ดังกล่าว  คณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความทันสมัย และมีสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติงานของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะฯ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
คณะฯ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสมทบสวัสดิการของบุคลากร โดยให้ได้รับสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ ได้แก่ การประกันสุขภาพกับภาคเอกชน เงินชดเชย กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และมีนโยบายให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ผลงาน ทุนสนับสนุนการท าผลงานวิชาการเพ่ือการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ทุนสนับสนุน
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการออกสู่สาธารณชน และงบประมาณประจ าปีส าหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัลส าหรับผู้ท าชื่อเสียงให้กบัคณะฯ และมหาวิทยาลัย
โดยรวม  ผู้ที่มีผลงานวิชาการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ  ผู้ที่มีผลงานการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ และสิทธิบัตรงานการออกแบบ  รวมถึงผู้ที่
ไดร้ับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

  
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ 

(1) วัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรของคณะฯ คือ “ศิลปะและการออกแบบ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน” มีแนวปฏิบัต ิ

คือ การท าหน้าที่ตามพันธกิจหลักของคณะฯ ทุกๆ ด้านตั้งแต่การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างสรรค์ การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะต้องค านึงถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะและ
การออกแบบ เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เป็นหลัก โดยคณบดจีะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างใน
เรื่องของความรับผิดชอบ มีระบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรลงสู่โครงการ/ กิจกรรมในทุกด้านของคณะฯ 
อย่างชัดเจน  

(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
คณะฯ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความผูกพันของบุคลากร ด้วยการจัดให้มีการประชุม และสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ าเสมอ  สร้างโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธ์ พบปะระหว่างบุคลากรนอกสถานที่  จัดกิจกรรมตามประเพณี  เช่น งานเลี้ยงเกษียณอายุ งานเลี้ยง
สังสรรคส์่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การขันแข่งกีฬาภายใน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์กรโดยรวม 

 
(3) การประเมินความผูกพัน 
คณะฯ ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลด้านนี้อย่างเป็นระบบ จึงยังไม่สามารถสะท้อนวิธีปฏิบัติที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ 
 
(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน และการให้

รางวัลที่ชัดเจน สามารถสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ  มีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ที่
เหมาะสม  เพ่ือจูงใจให้คณาจารย์ศึกษาต่อ  ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เผยแพร่ผลงานวิชาการออกสู่
สาธารณชนอย่างสม่ าเสมอ  มีเงินรางวัลส าหรับอาจารย์ที่ได้รับการประกาศให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  หรือ
มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  มีบทความวิชาการที่เผยแพร่ลงในวารสารต่างประเทศที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่สากลยอมรับ  มีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  เป็นต้น 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 
6.1 กระบวนการท างาน 
ก. การออกแบบหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 

(1) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
 ด้านหลักสูตร : คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการจัดท า และ

ปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณบดีท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตามการจัดการด้านหลักสูตรของคณะฯ เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร คณะท างานจะมีการ
ประชุมหารือภาพรวมทิศทางหลักสูตรของคณะฯ ให้มีโครงสร้างในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของคณะฯ  แล้วท าการสรุปเรื่อง น าเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใน
หลักการให้เป็นไปในแนวทางตามข้อก าหนดของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ด้านการบริการ : รูปแบบการบริการของคณะฯ แบ่งได้เป็นสองด้าน คือ การบริการด้านวิจัย/
สร้างสรรค์ และด้านการบริการทางวิชาการ ในรูปแบบของการให้บริการโดยคณะฯ ภาควิชา หรือ
คณะกรรมการด าเนินโครงการ และ/ หรือภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิชากับหน่วยงานภายนอก  เมื่อ
โครงการเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบจะต้องรายงานผลการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่ง
ข้อก าหนดที่ส าคัญของทุกโครงการทั้งด้านวิจัย/ สร้างสรรค์ และด้านบริการทางวิชาการนั้น จะต้องสอดคล้อง
กับค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ เป็นหลัก 

 
(2) แนวคิดการออกแบบ 
ด้านหลักสูตร : ในการออกแบบหลักสูตร คณะฯ ค านึงถึงองค์ความรู้ด้านศิลปะและการ

ออกแบบที่ผู้เรียนพึงจะได้รับ  ผนวกกับแนวโน้มความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  สมรรถนะหลัก  ค่านิยมและวิสัยทัศน์ของคณะฯ  เป็นหลัก  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานคุณวุฒิ 
(มคอ.1) กลุ่มสาขาวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบที่ถูกก าหนดไว้แล้ว ส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

ด้านบริการ : ในการก าหนดทิศทาง/ รูปแบบการด าเนินงานนั้น คณะฯ อาศัยมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและวิจัย และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท าหน้าที่ก าหนดทิศทาง และ
แนวทางการด าเนินงาน โดยอาจพิจารณากรอบนโยบายของแหล่งทุน/ ผู้ว่าจ้าง/ แนวโน้มความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการ เป็นต้น 

 
ข. การจัดการกระบวนการ   

(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 
ด้านหลักสูตร : คณะฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้งระดับปริญญาบัณฑิต และระดับ

บัณฑิตศึกษา แต่งตั้งจากคณาจารย์ภายในภาควิชา และหลักสูตรโดยตรง โดยการด าเนินงานของหลักสูตรใน
แต่ละปีจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรของ สป.อว. หรือ AUN-QA ณ ปีการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ด้านอ่ืนๆ  คณะฯ มีการจัดการกระบวนการท างานเพ่ือให้สอดคล้องตามแผนงานและ 
ข้อก าหนดต่างๆ  ที่วางไว้  โดยอาศัยวิธีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDSA เป็นแนวทางหลักในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(2) กระบวนการสนับสนุน  
คณะฯ มีกระบวนการสนับสนุน โดยการด าเนินการในแต่ละพันธกิจของคณะฯ จะมีการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้การด าเนินการตามพันธกิจในแต่ละด้านเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  โดยมีหน่วยงานสนับสนุนหลัก คือ ส านักงานคณบดี  และทุกกลุ่มภารกิจจะมีการ
ก าหนดกระบวนการสนับสนุนเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ในการประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการช่วยประสานงานติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรมตามพันธกิจนั้นๆ 

 
(3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการของคณะฯ  ด าเนินการก ากับดูแลโดยคณะ

ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการประจ าคณะฯ ท าการทบทวนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี  และจากข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และผลสรุปจากการประชุมและการสัมมนาต่างๆ ที่ผู้บริหาร
รับข้อมูลจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตรทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วน ามาวิเคราะห์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์ กระบวนการท างาน และการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากผลจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละปีการศึกษา 

 
(4) การจัดการนวัตกรรม  
คณะฯ  ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลด้านนี้อย่างเป็นระบบ จึงยังไม่สามารถสะท้อนวิธีปฏิบัติที่

ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ 
 

6.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

คณะฯ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ ที่สอดคล้องกับค่านิยม วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของคณะฯ  ซึ่งน าไปสู่แผนปฏิบัติงานย่อยของแต่ละภาควิชา หลักสูตร และส านักงานคณบดี  โดย
ลักษณะของการบริหารงานที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะฯ จะใช้การด าเนินงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ คือ คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นกลไกหลัก  ในการวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล  ทั้งนี้ ลักษณะของการท างานจะต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ ที่มีระบบ
ฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ SU-ERP ของมหาวิทยาลัย ช่วยในการควบคุมการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมตามแผนฯ โดยคณะฯ มีการพัฒนากระบวนการท างานอย่างสม่ าเสมอ ปรับลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

  



44 
 

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
คณะฯ ได้ค านึงถึงระบบการจัดการเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้งภายใน ได้แก่ 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกคณะฯ ซึ่งล้วนเป็นห่วงโซ่อุปทานของคณะฯ  
โดยมีรูปแบบของการจัดการ ทั้งการด าเนินการโดยคณะผู้บริหารระดับสูงโดยตรง คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้ง
ขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เช่น คณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา คณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการด้านกายภาพ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นผู้วางนโยบาย ก ากับดูแล และติดตาม 
  
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

ระบบการบริหารและการจัดการความปลอดภัยต่างๆ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉินนั้น 
คณะฯ จะเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในทุกช่องทาง ทั้งจากภายในและภายนอก รวบรวม
ประเด็นต่างๆ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ในส่วน
ของการเกิดกรณีสภาวะฉุกเฉินขึ้น  หากเป็นกรณีที่ผู้น าระดับสูงสามารถตัดสินใจได้จะเป็นอ านาจของคณบดี
สั่งการแก้ไขปัญหาไดท้ันท ีแล้วจึงค่อยน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือทราบ แต่ในกรณีที่เกิดเหตุ
เกินกว่าอ านาจการของตัดสินใจของคณบดีหรือเป็นเรื่องระดับนโยบาย จะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารและบริเวณพ้ืนที่ของ
คณะฯ และด้านการจัดบริการยานพาหนะ คณะฯ ก าหนดให้กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ ท าหน้าที่
รับผิดชอบ รวมไปถึงการจัดบริการห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และห้องประชุมส านักงานคณบดี จะมีการเก็บ
รักษากุญแจไว้ในตู้กุญแจอย่างเป็นระบบ และมีกุญแจส ารอง เพ่ือป้องกันการสูญหาย และเพ่ือความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน  ส่วนด้านยานพาหนะ คณะฯ มีการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ  มีการต่อทะเบียน รวมทั้งการต่อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เป็นประจ าทุกปี 
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ 
 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูลปกีารศึกษา 

หน่วยวัด 
2560 2561 2562 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเนน้ผู้เรียน 

1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานท า 
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 
1 ป ี

85.82 89.79 86.38 ร้อยละ 

2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาใน
ระดับปริญญาโท ทีไ่ดร้ับการตพิีมพ์และหรือ
เผยแพร ่

130.77 56.15 13.94 ร้อยละ 

3 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศกึษาใน
ระดับปริญญาเอก ทีไ่ดร้ับการตพิีมพ์และหรือ
เผยแพร ่

300.00 123.33 740.00 ร้อยละ 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
 (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ    
1 หลักสตูรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
เฉพาะหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

100 100 100 ร้อยละ 

2 โครงการบริการทางวิชาการที่มีจ านวนผู้เข้าร่วม
เป็นไปตามเป้าหมาย 

100 100 100 ร้อยละ 

 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน    
3 จ านวนโครงการทีม่ีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 
และผูม้าตดิต่อ 

5 4 11 โครงการ 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ระดบัปริญญาตร ี 93.15 96.85 97.98 ร้อยละ 
2 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ระดบัปริญญาโท 68.42 85.19 57.69 ร้อยละ 
3 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ระดบัปริญญาเอก 91.67 88.89 87.27 ร้อยละ 
4 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระดับปริญญาตร ี
87.04 89.13 89.49 ร้อยละ 

5 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระดับปริญญาโท 

8.16 0.00 3.70 ร้อยละ 

6 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ระดับปริญญาเอก 

0.00 0.00 0.00 ร้อยละ 

7 โครงการบริการทางวิชาการที่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

100 100 100 ร้อยละ 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลกูคา้ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอื่น 

 (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลกูค้ากลุ่มอืน่    
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรยีน

การสอน 
98.36 93.82 96.05 ร้อยละ 

2 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรทีส่ าเร็จ
การศึกษา 

94.67 85.28 93.50 ร้อยละ 

3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ติดตามและประเมินคณุภาพบณัฑติ 
1. มีแผนการรับนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพการผลติบัณฑิตของคณะฯ 
2. มีกระบวนการบม่เพาะนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการลาออก
โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 
3. มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่มีผลการ
เรียนต่ า 
4. มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 
5. มีการส่งเสริมศักยภาพบณัฑิตหลังจากจบ
การศึกษาไปแล้ว หรือเปดิโอกาสให้ศิษย์เก่ามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 ระดับ 

4 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.95 4.29 4.31 ระดับ 

5 ผู้รับบริการทางวิชาการ น าความรูไ้ปใช้
ประโยชน ์

4.93 4.98 3.88 ระดับ 

6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ ต่อ
ประโยชน์จากบริการ 

4.97 4.38 3.97 ระดับ 

7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ ต่อ
กระบวนการให้บริการ 

4.59 4.36 4.65 ระดับ 

 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลกูคา้กลุ่มอืน่    
8 อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ใน

หลักสตูรปริญญาตร ี
4.01 5.59 6.10 ร้อยละ 

9 อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ใน
หลักสตูรปริญญาโท 

22.45 31.58 14.81 ร้อยละ 

10 อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ใน
หลักสตูรปริญญาเอก 

54.55 20.00 3.33 ร้อยละ 

11 จ านวนชุมชนในเขตภูมิภาคตะวันตกที่ไดร้ับ
บริการทางวิชาการจากคณะฯ 

5 5 5 แห่ง 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

 (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 จ านวนอาจารย์ประจ าชาวตา่งชาติ 0 0 0 คน 
 (1.2) ขีดความสามารถของบุคลากร    
4 บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร/ 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
0 1 2 จ านวน 

5 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ 

3 2 5 จ านวน 

6 อาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

66.29 18.89 23.78 ร้อยละ 

7 โครงการบริการทางวิชาการจากทกุแหล่ง
งบประมาณ 

20 18 6 จ านวน 

 (2) บรรยากาศการท างาน    
8 จ านวนโครงการทีม่ีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร 
5 4 11 โครงการ 

 (3) ความผูกพันของบุคลากร    
9 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่อ

งบประมาณเงินรายได้ ไมร่วมงบลงทุน 
0.75 0.89 1.07 ร้อยละ 

10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 120,238.34 121,677.08 122,722.83 บาท/ คน 
 (4) การพัฒนาบุคลากร    

11 อาจารย์ที่บรรจุไม่เกิน 2 ปีและไดร้ับการพัฒนา
ด้านเทคนิคการสอนและการวดัผล 

84.62 80.00 85.71 ร้อยละ 

12 อาจารย์ที่บรรจุไม่เกิน 5 ปีและไดร้ับการ
ส่งเสริม/พัฒนาเกี่ยวกับการท าผลงานทาง
วิชาการ 

86.21 81.82 81.48 ร้อยละ 

13 ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 100 100 100 ร้อยละ 
14 บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนา 87.72 87.30 80.67 ร้อยละ 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและธรรมาภิบาล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 (1) การน าองค์กร     
1 ผู้บริหารมีการชี้แจงความคืบหน้าในการปรับปรุง

วังท่าพระ และการเตรียมการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ต่อบุคลากร นักศึกษา
และผูป้กครอง 

มี ม ี มี มี/ ไมม่ ี

2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากบคุลากร 
นักศึกษาและผู้ปกครอง สะท้อนไปยังผู้บริหาร 

มี ม ี มี มี/ ไมม่ ี

3 มีการให้รางวัล ยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ 
บุคลากรที่มผีลงานไดร้ับการจดลขิสิทธิ์/ 
สิทธิบัตร การไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการ หรือ
นักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับคณะฯ 

มี ม ี มี มี/ ไมม่ ี

4 มีการก าหนดและใช้เกณฑ์การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา TOEIC TOEFL IELS 
SEPT หรือภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา 

มี ม ี มี มี/ ไมม่ ี

 (2) การก ากับดูแล     
5 งบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่รวม

กิจกรรมนักศึกษา 
2.14 2.55 2.52 ร้อยละ 

6 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนนุให้เกิดการ
เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ หนังสือ สื่อการ
เรียนการสอน E-Book CAI 

3.59 3.50 5.08 ร้อยละ 

7 งบประมาณที่สนับสนุนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนหรือหน่วยงาน
ภายนอก ต่องบด าเนินงาน 

8.21 6.31 6.88 ร้อยละ 

8 เงินบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก 816,630 1,077,600 1,204,150 จ านวน (บาท) 
 (3) กฎหมาย ข้อบงัคับและการรับรองมาตรฐาน    
9 หลักสตูรที่ได้รับการรับรองผลประเมินคุณภาพ

การศึกษาตั้งแต่ 3.01 คะแนนขึ้นไป เฉพาะ
หลักสตูรที่เปดิรับนักศึกษา ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน 

91.67 100 100 ร้อยละ 

10 หลักสตูรที่มีคณุสมบัตติามข้อ 1 และมีความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มคีุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

16.67 15.38 7.69 ร้อยละ 

 (4) จริยธรรม     
11 ผลการพิจารณาข้อร้องเรยีนที่แสดงถึงการไม่

ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่เป็นธรรม 
มี ม ี มี มี/ ไมม่ ี

 (5) สังคม     
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12 โครงการบริการวิชาการที่คณะฯ ด าเนินการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสงัคม/ ให้องค์
ความรู้ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มแก่ผู้น าและ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จากทุกแหล่ง
งบประมาณ 

20 18 17 จ านวน 

13 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการยก
ย่อง หรือมีความต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาต ิ

2 2 3 จ านวน 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
1 หลักสตูรที่มีนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound-

Outbound) ต่อหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสตูรที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ 

16.67 23.08 15.38 ร้อยละ 

2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย ์

2 2 3 จ านวน 

3 การแสดงนิทรรศการผลงานสรา้งสรรค์และ
ดนตรีของนักศึกษาและอาจารย ์

14 16 15 จ านวน 

4 ข้อตกลง/ ความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดร้ับการจดัอนัดับใน QS 
World University Ranking 

3 2 2 จ านวน 

5 จ านวนนักศึกษาต่างชาต ิ 1 29 42 จ านวน 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

 (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน    
1 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได ้(ยกเว้นเงินเดือน คา่จ้างประจ า
และช่ัวคราว) 

45.97 46.96 60.54 ร้อยละ 

2 ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสตูรต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า ระดับปรญิญาตร ี

133,950.03 123,634.09 111,728.46 บาท/หลักสูตร/
FTES 

3 ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสตูรต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า ระดับปรญิญาโท 

121,315.20 132,972.28 87,664.71 บาท/หลักสูตร/
FTES 

4 ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสตูรต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า ระดับปรญิญาเอก 

134,801.63 150,906.38 100,827.63 บาท/หลักสูตร/
FTES 

5 ทุนการศึกษาท่ีจัดสรรจากงบประมาณภายใน 576,000 598,000 546,000 บาท 
6 งบประมาณเงินรายไดด้้านงบบุคคลากรต่อเงิน

รายได้ทั้งหมด 
100 100 100 ร้อยละ 

7 งบประมาณเงินรายได้ที่จดัสรรใหก้องทุนวิจัย
และสร้างสรรค ์

1,789,100 3,753,400 3,795,700 บาท 

8 งบประมาณเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ แหล่งเรยีนรู้ทางการศึกษา 

2,541,352 2,177,180.45 3,516,000 บาท 
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 (2) ผลการด าเนินการด้านการตลาด    
9 ผู้สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสตูรปริญญาตรี ที่

ไม่ใช่การย้ายสาขา/ ปริญญาตรสีาขาท่ี 2 
99.66 98.90 99.31 ร้อยละ 

10 ผู้สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสตูรปริญญาโท ที่
ไม่ใช่ศิษย์เก่า 

84.21 85.19 80.00 ร้อยละ 

11 ผู้สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสตูรปริญญาเอก ที่
ไม่ใช่ศิษย์เก่า 

91.67 85.19 81.63 ร้อยละ 

12 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร 

100 100 100 ร้อยละ 
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