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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้จัดท าข้ึนภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 20 (3) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นภายใต้กรอบ 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2551-2565 ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายของ คสช นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ 
สกอ. และ สมศ. และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มีความหวังว่าจะเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วน 
ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตอบสนองทิศการการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป   
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์) 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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บทน า 

 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนาของคณะ ในระยะเวลา 4  ปีข้างหน้าควรจะพัฒนาในเชิง “คุณค่า” เพ่ือน าวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กร 
แห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ และเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
 
แนวคิดและทิศทางในการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก เป็นต้นแบบการผลิต
บุคลากรทางศิลปกรรมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้เนื่องมาจากความเข้มแข็งขององค์กร บุคลากร  ตลอดจนองค์ความรู้ของคณาจารย์ 
ที่เป็นกลไกท าให้บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต  ท าให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์หลักนี้ให้บรรลุผลส าเร็จ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. บูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ สู่งานวิจัย การเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนิสิต 
  แนวปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักด้านการบริการวิชาการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยยึดถือว่าชุมชนและ
สังคมมีความส าคัญที่ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีและรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนั้นคณะฯ จึงก าหนดกลยุทธ์พัฒนาระบบการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความต้องการของชุมชนและสังคม มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการสู่งานวิจัย สู่การเรียนการสอน  สนับสนุนและ
สืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมของนิสิต 
 3. สนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลักดันงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ และระดับอาเซียน +3 
  แนวปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดการพัฒนางานวิจัย/สร้างสรรค์  ให้อยู่ในระดับชาติและระดับอาเซียน  
โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เกิดองค์ความรู้ต่อวงการศิลปกรรมศาสตร์  โดยเน้นให้นักวิจัยมีคุณธรรมและจริยธรรม น างานวิจัยมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
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 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพคือ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) โดยการปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายเพ่ือให้ทุกคนรับทราบและร่วมกันกระท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ใช้เทคโนโลยีหรือระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการ 
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว  และด้านมนุษยสัมพันธ์มีการสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในองค์กรโดยมีทัศนะคติท่ีดีต่อองค์กร เช่น เสียสละเพ่ือองค์กรในการท างาน 
ในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กรในการร่วมมือ การคิดกระท าเพ่ือให้ภารกิจขององค์กรส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและตนเองจะมีความสุข 
เมื่อเห็นองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและสามารถสืบต่อวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
 5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับอาเซียน 
  แนวปฏิบัติการส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับอาเซียน ต้องมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
สาธารณะเชิงรุกเพ่ือให้หน่วยงานเป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับอาเซียน  
 6. การพัฒนาสุนทรียภาพ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
  แนวปฏิบัติการพัฒนาสุนทรียภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดูแลด้าน 
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีพ้ืนที่กิจกรรมทางวฒันธรรม และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
 7. ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ 
  แนวปฏิบัติการส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ   
โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน การเป็น/การร่วมเป็นเจ้าภาพ 
งานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
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สถานการณ์และสภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ประวัตความเป็นมา  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารงานหน่วยงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์พ.ศ.2545 มีหน้าที่จัดการศึกษา  
ด าเนินการวิจัยและการสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการด าเนินงานที่เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและพ่ึงตนเองให้มากท่ีสุด โดยมี 
สภามหาวิทยาลัยก ากับควบคุม 
            ศิลปกรรมศาสตร์มีรากฐานและพัฒนาการมาจากการมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานส าคัญต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้มีการจัดการเรียน 
การสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์เป็นวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2512  ต่อมาได้พัฒนาสู่การเปิดสอนเป็นวิชาโทศิลปศึกษา ในปี  
พ.ศ.2516 และพัฒนาเป็นวิชาเอกศิลปศึกษาในปี พ.ศ.2523 ถึงปีการศึกษา พ.ศ.2541 นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม จ านวน 1 รุ่น ในปีการศึกษา 2538 
            ปี พ.ศ.2539 ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงได้ร่วมกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือน าเสนอโครงการ
จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเปิดหลักสูตรจัดการศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
            ปี พ.ศ.2541 หลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แยกตัวออกไปและจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ 
นฤมิตศิลป์ ภายหลังจากการได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาในปี พ.ศ.2545 แล้วคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มุ่งพัฒนาทรัพยากรในทุกด้าน เช่น อาจารย์ บุคลากร และครุภัณฑ์  
เพ่ือการศึกษาต่างๆรวมถึงหลักสูตรเพื่อการศึกษาด้วยโดยในปีการศึกษา 2549 ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมและความ
ต้องการของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
ได้แยกตัวออกไปเพ่ือจัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
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 บุคลากร 
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  จ านวน  63  คน  โดยแยกตามประเภทของบุคลากร  ดังนี้ 
    1.  บุคลากรสายวิชาการ  จ านวน  39 คน 
    2.  บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  18 คน 
    3.  ผู้ช่วยสอน   จ านวน    4 คน   
    4.  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  จ านวน    1 คน      
    5.  ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย  จ านวน     2 คน  

 
 สรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    ผลการประเมนิการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  จ านวน  40  ตัวชี้วัด  พบว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับ  3.9426  คะแนน  โดยมีตัวชี้วัดที่ไมบ่รรลุเป้าหมาย
จ านวน  15  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตัวชี้วัด  1.2.3) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  
หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam) 

ตัวชี้วัด  1.2.4) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  
ก่อนส าเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) 

ตัวชี้วัด  1.2.6) ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตัวชี้วัด  2.2.1)  ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
ตัวชี้วัด  2.3.2) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ตัวชี้วัด  3.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ 
ตัวชี้วัด  3.1.2) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 
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ตัวชี้วัด  5.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด  5.1.3) ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับปริญญาตรี)  
ตัวชี้วัด  5.1.4) ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
ตัวชี้วัด  5.3.1) ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
ตัวชี้วัด  6.1.1) จ านวนนักวิชาการ/นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ อันดีกับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส  

(Academic Peer List)  
ตัวชี้วัด  6.1.5) จ านวนนายจา้งที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท างานอยู่/ เคยรับเข้าท างาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับคณาจารย์/คณะ/ 

หน่วยงาน/มมส (Employer List)  
ตัวชี้วัด  6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการศึกษานานาชาติ 
ตัวชี้วัด  7.1.2) ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 

 จุดอ่อนของผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  - ยังไม่มีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คณะ  
  - ยังไม่มีฐานข้อมูลของนายจ้าง  
   

 แนวทางเพื่อการพัฒนาผลการด าเนินงาน 
- ควรมีกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้ 
- ควรมีการตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน และถูกต้องก่อน อาทิ รายงานผลการวิจัย ผลงานที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น แล้วจึงค่อย up load เอกสาร  

เพ่ือความสะดวกในการค้นหาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ 

- เร่งจัดท าฐานข้อมูลนายจ้างของบัณฑิต 

- เร่งด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ 

    - ควรจัดโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนิสิต 
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โครงสร้างการบรหิารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร ์

อธิการบด ี

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

คณบด ี
คณะศลิปกรรมศาสตร ์

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ ประกันคุณภาพ 
และวิเทศสัมพันธ ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจยั และ
บัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม  
และกิจการพิเศษ 

หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง หัวหน้าส านักงาน 
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สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน 
อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Strategic map คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทุกหลักสูตรได้รับการรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน 

มหาวิทยาลยัไดร้ับการยอมรับ
และการจัดอันดับ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อการให้บริการ 

แผนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร/์มหาวิทยาลัย ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต การบริหารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานท่ี โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
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การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ปรัชญา 

ศิลปกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมมนุษย์ 
  

วิสัยทัศน์ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็น Hub ทางศิลปกรรมศาสตร์ของอาเซียนตอนบน หรือกลุ่มประเทศ CLMTV  (กัมพูชา  สปป.ลาว สหภาพ 
เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม) และเป็น Node  ด้านการศึกษา  วิจัย  สร้างสรรค์  และแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ศิลปกรรมศาสตร์ของอีสานและไทย  ที่สัมพันธ์กับศิลปกรรมศาสตร์
ประเทศ CLMV 
 

พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมศาสตร์ที่มีความรู้  ความสามารถข้ันสูง  ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพศิลปกรรมศาสตร์  ระดับชาติ  อาเซียน 

และสากล  อีกท้ังยังเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ  และน าเสนอศิลปกรรมศาสตร์เชื่อมโยงกับโลกศิลปกรรมศาสตร์  และบูรณาการศิลปกรรมศาสตร์   
เพ่ือสร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และส านึกรับผิดชอบต่อสาธารณชนทุกระดับ 

2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์อย่างรอบด้าน ทั้งการวิจัยและสร้างสรรค์พ้ืนฐาน ประยุกต์ และการวิจัยสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา 
โดยให้ความส าคัญท้ังกระบวนการ  (Process)  ผลงาน  (Product)  และการถ่ายทอดองค์ความรู้  (Pass on Knowledge)  ด้านแนวคิด ทฤษฎี  และข้อค้นพบจากการวิจัยและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์  ต่อวงการศิลปกรรมศาสตร์ วงวิชาการอ่ืน ๆ และสาธารณชนทั่วไป 

3. ให้บริการและพัฒนาชุมชนและสังคมทุกระดับแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้องค์ความรู้และวิธีวิทยาทางศิลปกรรมศาสตร์  เพ่ือยกระดับให้ชุมชนและสังคม 
มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. ปกป้อง อนรุักษ์ ฟ้ืนฟู ศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  ทั้งระดับพื้นบ้าน  ท้องถิ่น  และระดับชาติอย่างบูรณาการกับ 
ศิลปวัฒนธรรม  และสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม และปลูกสร้างจิตส านึกของเยาวชน  และผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ดังกล่าวไปพร้อมกัน 
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ค่านิยมองค์กร 
 

PROUND  (PROUND to be Fine and Applied Arts) 
P (Professional Proactive)  การท างานเชิงรุก : ปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพ รอบคอบ รอบรู้ มีสติ หลักการและเหตุผล 
R (Result Oriented)  การท างานเชิงรุก : มุ่งม่ันสู่จุดหมายเดียวกัน 
O (Ownership)  ความรู้สึกเป็นเจ้าของบ้านและภาคภูมิใจในศาสตร์และศิลป์ 
U (Unity)  การท างานเป็นทีม : การท างานรวมกันอย่างเป็นเอกภาพ และความเป็นหนึ่งเพ่ือศิลปกรรมศาสตร์ 
D (Devotion Communication)  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : ศิลปกรรมเสมือนการส่งสารโดยอาศัยกระบวนการสื่ออย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะวิชาในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาสู่คณะวิชาสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลติบัณฑติที่มีคุณภาพภายใตก้ารจัดเรียนการสอนในหลักสตูรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล   
          (ร้อยละ 25) 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 ปี 2562 
เป้าประสงค์ 1.1) หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชพีได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ
ระดับชาติ/นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีะแนนผลการประเมินประกันคณุภาพภายใน
ระดับดีขึ้นไป (3.01)*   

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
83.33 

ร้อยละ 
90 

1) โครงการสัมมนาการประกันคณุภาพการศึกษา 

2) โครงการส่งเสริมกจิกรรมการเรยีนการสอนและ
พัฒนาศักยภาพนิสติ 

3) โครงการสัมมนาปฏิบตัิการภาคสนามเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ อมรสิน 

1.1.2 จ านวนหลักสูตรไดร้ับการรบัรองเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  
หลักสตูรวิชาชีพไดร้ับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ**   

5 
หลักสตูร 

5 
หลักสตูร 

1 
หลักสูตร 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ อมรสิน 

1.1.3 ร้อยละของหลักสตูรที่มคีวามร่วมมือด้านการจดัการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ*  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100  

ร้อยละ 
100 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ อมรสิน 

1.1.4 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีเปิดสอน** (Non Degree) 
 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 
หลักสูตร 

 รองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ  
นายศุภวัฒน์ นามปญัญา 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับอัตลักษณน์ิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
1.2.1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี *  

ร้อยละ 
98.18 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
90 

4) โครงการฝึกซ้อมบณัฑติ  มหาบัณฑิต  และดุษฎี
บัณฑิต   

รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิตและ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
นายศุภชัย จุมพล 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 ปี 2562 
1.2.2 (ระดับ) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก)  (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)*  

4.63 4.36  ไม่น้อย
กว่า 4.50 

5) โครงการคืนสูเ่หย้า   

6) โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสติ
ช้ันปีสุดท้าย 

7) โครงการเตรียมความพร้อมนสิติด้านการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

8) โครงการอบรมสื่อสารสนเทศ 

9) โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 

 
 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิตและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
นายศุภชัย จุมพล 

1.2.3 ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มี
คะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
นิสิตเข้าทดสอบทั้งหมด (MSU English Exit – Exam)   

ร้อยละ 
2.26 

ร้อยละ 
7.10 

ร้อยละ 
25 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

1.2.4 ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  
มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของนิสิตที่เข้าทดสอบทั้งหมด   (IT Exit-Exam)    

ร้อยละ 
55.00 

ร้อยละ  
66.47 

ร้อยละ 
83 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 
ประธานหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

1.2.5 รายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมดอย่าง
น้อย 1 รายวิชา**   

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

1  
รายวิชา 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

1.2.6 ระดับความส าเรจ็ของการจดัการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัและอตัลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป*   

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
5 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

1.2.7 จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

14 
รางวัล 

12 
รางวัล 

 

5 
 รางวัล 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิตและ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
นายศุภชยั จุมพล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมที่สรา้งคุณค่าทางวิชาการและมลูค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม  (ร้อยละ 20) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
เป้าประสงค์ที่ 2.1) คณะศิลปกรรมศาสตร์มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย  การวิจัยสร้างสรรค์  หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลศิทางการวิจัย 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม**   

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 5 
 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค ์
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการเขยีน
โครงการวิจัยและบทความเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร ่
 
 

 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา  
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่า 
ทางวิชาการ หรือสร้างมลูค่าเพิม่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชน 
หรือสังคม   
 

5 
โครงการ 

3 
โครงการ 

1 
โครงการ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา  
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

2.1.3 จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ 
สหวิชา* 

4 
โครงการ 

3 
โครงการ 

3 
โครงการ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา  
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 
 

2.2.1 สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า**   
   - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

84,615.38 
บาทต่อคน 

18,000 
บาท 
ต่อคน 

 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

2.2.2 จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม*   
 
 

22 
ผลงาน 

71 
ผลงาน 

20 
ผลงาน 

 รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
2.2.3 ร้อยละของรายรับท่ีเกิดจากนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่สร้าง
มูลค่าเพิม่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม (มหาวทิยาลัย+
คณะวิชา)  กรณีที่ 2 คณะได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุนด้านนวัตกรรม 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
2.34 

ร้อยละ 
1.00 

 
 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา  
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

เป้าประสงค์ที่ 2.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลงานวิจัย  การวิจัยสร้างสรรค์  งานสร้างสรรค์  ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.1 ร้อยละคณุภาพของผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า*  
      -กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ร้อยละ 
0 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
30 

 รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา  
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม  (รอ้ยละ 10) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 ปี 2562 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน  (Engagement)  ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับชุมชนและสังคม 
3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ*   ไม่ม ี

ตัวช้ีวัดนี ้
ระดับ 4 ระดับ 5 1) โครงการแสดงศลิปกรรมร่วมสมัย ของ

ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที ่35 

2) โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูศิลปะใน
ภาคอีสาน 

 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
นายศุภวัฒน์ นามปญัญา 
 

3.1.2 สัดส่วนจ านวนเงินท่ีได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์
ประจ า**  (จ านวนเงิน / จ านวนอาจารย์ประจ า) 
 - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

0 0 8,000 
บาท 
ต่อคน 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ  
นายศุภวัฒน์ นามปญัญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในฐานะทุนทางวฒันธรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ตอ่สงัคม     
           (ร้อยละ 10) 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 ปี 2562 
เป้าประสงค์ 4.1)  คณะศิลปกรรมศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียน 
การสอนและการวิจัย 
4.1.1  จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม  2 

โครงการ 
4 

โครงการ 
1  

 โครงการ 
1) โครงการ การพัฒนากลุม่มัคคเุทศก์ท้องถิ่น
ในชุมชนจิตรกรรมฝาผนังดั้งเดมิ เพื่อรองรับ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
มหาสารคาม 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิตและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
นายศุภชัย จุมพล 
 

เป้าประสงค์ 4.2) คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชมุชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1 จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสรมิการสร้าง
มูลค่าเพิม่ หรือคณุค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม* 
(คณะสามารถเลือกด าเนินการได้) 

   
 

2) โครงการไหว้ครู-ครอบครู  

3) โครงการประติมากรรมต้นแบบองค์พระ
พิฆเนศวร 

4) โครงการพิธีไหว้ครู-ครอบครู   

5) โครงการแสดงศลิปกรรมแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 64     

6) โครงการภาพจติรกรรมสามมติแิละ
ประตมิากรรมเพื่อสร้างแลนมาร์คทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ของ มมส 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิตและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
นายศุภชัย จุมพล 

      4.2.1.1) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสรมิการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสงัคม 
 
 

3 
ผลงาน 

4 
ผลงาน 

3 
ผลงาน 

 

4.2.2 จ านวนผลงานท่ีมีการบรูณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน 
 
 

6 
ผลงาน/
โครงการ 

5 
ผลงาน 

โครงการ 

5 
ผลงาน/ 
โครงการ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิตและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
นายศุภชัย จุมพล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมศาสตรต์ามหลกัธรรมาภิบาล  (ร้อยละ 20) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
เป้าประสงค์ 5.1)  คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ*  ไม่ม ี

ตัวช้ีวัดนี ้
ระดับ 

4 
ระดับ  

5 
1) โครงการสัมมนาการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูรและ
เตรียมความพร้อมเข้าศึกษา 

3) โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนิสติ 

ก่อนเข้าศึกษา   

4) โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 

รองคณบดฝี่ายอ านวยการ ประกนั
คุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
นางเอื้อมภรณ์  ลีละสมุนตร ี
 

5.1.2  ผลสัมฤทธ์ิของการประเมินประกันคณุภาพภายใน  ไม่ต่ ากว่า 4.25* 4.08 4.23 ไม่ต่ า
กว่า
4.25 

รองคณบดฝี่ายอ านวยการ ประกนั
คุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
นางเอื้อมภรณ์  ลีละสมุนตร ี

5.1.3 ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสติเข้าศกึษาประจ าปี
การศึกษา 2562**   

   รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน    5.1.3.1 ระดับปริญญาตร ี ไม่ม ี

ตัวช้ีวัดนี ้
ร้อยละ  
85.60 

ร้อยละ 
   90 

   5.1.3.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ร้อยละ 
24.00 

ร้อยละ 
   50 

เป้าประสงค์ที่ 5.2)  คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.2.1 ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการ**   

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ  
5 

 รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
นางสาวกัญญาภัทร รัฐอาจ 

เป้าประสงค์ที่ 5.3)  คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1 ระดับความส าเรจ็ของการจดัท าแผนเพิ่มรายไดล้ดรายจ่าย*   ระดับ 

2 
ระดับ 
2.5 

ระดับ  
5 

5) ประกาศนโยบายการบริหาร การ
ด าเนินงาน และการพัฒนาคณุภาพของคณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
นายศุภวัฒน์ นามปญัญา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
5.3.3 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม   ร้อยละ

99.22 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
  100 

 รองคณบดฝี่ายอ านวยการ ประกนั
คุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาววิภาพร กางยาแสน 

 
5.3.4 ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน   ไม่ม ี

ตัวช้ีวัดนี ้
ไม่ม ี

ตัวช้ีวัดนี ้
 ร้อยละ 
  100 

รองคณบดฝี่ายอ านวยการ ประกนั
คุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาววิภาพร กางยาแสน 
นายคมสันต์ คล้ายนาค 
 

เป้าประสงค์ 5.4) คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     
(บังคับเฉพาะคณะที่ยังไมผ่่านเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา)  

ร้อยละ  
45.24 

ร้อยละ 
46.34 

ร้อยละ 
48 

6) โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

รองคณบดฝี่ายอ านวยการ ประกนั
คุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
นางบงกชทิพย์  เกาะสมบัต ิ
 

5.4.4 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5**  

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 
5 
 

รองคณบดฝี่ายอ านวยการ ประกนั
คุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
นางบงกชทิพย์  เกาะสมบัต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การส่งเสริมภาพลักษณข์องคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นคณะวิชาในระดับสากล  (ร้อยละ 5) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
เป้าประสงค์ 6.1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานการส่งเสรมิภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัให้ไดร้ับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล** 
 

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

 ระดับ 
5 
 

1)  โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัย
และสร้างสรรค์ทางศลิปกรรมศาสตร์   

2)  โครงการส่งเสริมนสิิตเพื่อท ากิจกรรมด้าน
วิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ใน
ต่างประเทศ  

3)  โครงการสถาปนาคณะและการเปิดโลก
ศิลปกรรมศาสตร ์

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
นายศุภวัฒน์ นามปญัญา 
 

6.1.2 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับ
สากล   

3 
หน่วยงาน 

8 
หน่วย 
งาน 

ไม่น้อย
กว่า  
4  

หน่วย 
งาน 

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

เป้าประสงค์ 6.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีโครงสร้างพ้ืนฐานและศกัยภาพในการรองรับความเป็นนานาชาติ 
6.2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมี
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการศึกษานานาชาติ*   

ระดับ  
5 

ระดับ  
2 

ระดับ  
5  

4) โครงการสัมมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมและภาพลักษณ ์

รองคณบดฝี่ายพัฒนาวิชาการ  
วิจัยและบณัฑติศึกษา 
นางวันเพ็ญ  อมรสิน 
รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
นายศุภวัฒน ์นามปญัญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสเีขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม (รอ้ยละ 5) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2560 2561 2562 
เป้าประสงค์ 7.1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์คณะวชิาสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการประหยดัพลังงานไฟฟ้า  (มหาวิทยาลัย+คณะ+
หน่วยงาน) 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ 
5 

1)  มาตรการประหยัดพลงังานและลด
รายจ่าย 
2) มาตรการบริหารจัดการขยะ 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
นายศุภวัฒน์ นามปญัญา 
 

7.1.2  ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการขยะ  (มหาวิทยาลัย+คณะ+
หน่วยงาน) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่ม ี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 
5 

รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
นายศุภวัฒน์ นามปญัญา 
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลยัตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 
งบบุคลากร 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
สาธารณู
ปโภค 

รวม ค่าครุภัณฑ์ 
สิ่ง 

ก่อสร้าง 
รวม 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 3,383,600 2,414,100 839,500 130,000   969,500      
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 166,700          166,700  
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 5,866,600   1,035,600 190,200 24,000 1,249,800 317,800 2,531,000 2,848,800 818,000 950,000 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 75,000          75,000  
การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 140,000          90,000 50,000 
การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 10,000          10,000  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 70,000          70,000  
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 255,000          255,555  

รวม 9,966,900 2,414,100 839,500 1,165,600 190,200 24,000 2,219,300 317,800 2,531,000 2,848,800 1,484,700 100,000 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 ที่ปรึกษา 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ ประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ วิจัย และบัณฑิตศึกษา 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ศิลปกรรม และกิจการพิเศษ 
  

ผู้จัดท า 
  นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านักงานเลขานุการ) 

นางเอ้ือมภรณ์  ลีละสุมนตรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 
ปีที่พิมพ ์

มกราคม  2562 


