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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  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. 2563  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 าผลงานวิจัยมาใช้ให้เป็น
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  

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะศิลปกรรมศาสตร ์  

 

 6 
 

 

 
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  
เพ่ือการศึกษาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรเพ่ือการศึกษาด้วยโดยในปีการศึกษา 2549 ไดม้ีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมและความ
ต้องการของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2550 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
ได้แยกตัวออกไปเพ่ือจัดตั้งเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
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 บุคลากร 
   ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  จ านวน  66  คน  โดยแยกตามประเภทของบุคลากร  ดังนี้ 
    1.  บุคลากรสายวิชาการ  จ านวน  43 คน 
    2.  บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  20 คน 
    3.  ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ  จ านวน    1 คน      
    4.  ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย  จ านวน    2 คน  

 
 สรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    ผลการประเมนิการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2562  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีตัวชี้วัดตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  จ านวน  39  ตัวชี้วัด  พบว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับ  4.2893  คะแนน  โดยมีตัวชี้วัดที่ไมบ่รรลุเป้าหมาย
จ านวน  15  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 1.1.1) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีข้ึนไป (3.01)  (ร้อยละ 83.33) 
ตัวชี้วัด 1.1.2) จ านวนหลักสตูรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ (ไม่มีหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)) 
ตัวชี้วัด 1.2.2) ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี-โท-เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต) 

(ระดับคุณภาพ 4.40) 
ตัวชี้วัด 1.2.3) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  

หรือเทียบเท่ามีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) (ร้อยละ 12.14) 
ตัวชี้วัด 1.2.4) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  

ก่อนส าเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) (ร้อยละ 65.98) 
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ตัวชี้วัด 2.2.1) สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  (สัดส่วน 13,953.49 บาท/คน) 
ตัวชี้วัด 3.1.2) สัดส่วนจ านวนเงินที่ได้รับจากการบริการวิชาการภายนอกต่ออาจารย์ประจ า  (สัดส่วน 139.53 บาท/คน) 
ตัวชี้วัด 5.1.3.2) ร้อยละความส าเร็จของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสิตเข้าศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับบัณฑิตศึกษา)  (ร้อยละ  40) 
ตัวชี้วัด 5.3.3) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 92.66) 
ตัวชี้วัด 5.4.4) ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  (ร้อยละ 4) 
ตัวชี้วัด 7.1.1) ระดับความส าเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยมีผลการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 11.15) 
 

 จุดอ่อนของผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  - ยังไม่มีโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คณะ  
  - ยังไม่มีฐานข้อมูลของนายจ้าง  
   

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

เพ่ือความสะดวกในการค้นหาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ 
- เร่งจัดท าฐานข้อมูลนายจ้างของบัณฑิต 
- เร่งด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ และจัดท าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 

    - ควรจัดโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรและนิสิต 
 
 
 



 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะศิลปกรรมศาสตร ์  

 

 9 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสร้างการบรหิารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร ์

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณบดี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Strategic map คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสตูรท่ีมี
คุณภาพ และมาตรฐาน (TQR) 

มหาวิทยาลยัไดร้ับการยอมรับ
และการจัดอันดับ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน ความพึงพอใจของชุมชนต่อการวิจัย/ 
บริการ/ ท านุฯ 

แผนพัฒนาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์/มหาวิทยาลยั 

ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 

การบริหารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานท่ี โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
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ผิล

 
คุณ

ภา
พก

าร
บร

ิกา
ร 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
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การเพิ่มรายได้/ ลดรายจ่าย 

ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

บัณฑิตได้งานท า 

การบริหารจัดการ
งานวิจัย/สร้างสรรค ์

การสร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณคา่
จากงานวิจัย/นวัตกรรม 

การบูรณาการงานวิจัย/สร้างสรรค ์
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ปรัชญา 

ศิลปกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมมนุษย์ 
  

วิสัยทัศน์ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส เป็น Hub ศิลปกรรมศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต วิชาการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ CLMTV&CN 

ประกอบด้วยห้าประเทศอาเซียนตอนบน คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และประเทศจีน และเป็น และ Node หรือศูนย์การศึกษา เรียนรู้ วิจัย สร้างสรรค์  
และบริการวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  
 

พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมศาสตร์ที่มีความรู้  ความสามารถข้ันสูง  ทั้งภาควิชาการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพศิลปกรรมศาสตร์  ระดับชาติ  อาเซียน 

และสากล  อีกท้ังยังเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและน าเสนอศิลปกรรมศาสตร์เชื่อมโยงกับโลกศิลปกรรมศาสตร์ และบูรณาการศิลปกรรมศาสตร์  เพ่ือ
สร้างสรรค์ชาติและพัฒนาสังคมมนุษย์อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และส านึกรับผิดชอบต่อสาธารณชนทุกระดับ 

2. เป็นศูนย์กลางการผลิตการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์อย่างรอบด้าน ทั้งการวิจัยและสร้างสรรค์พ้ืนฐาน ประยุกต์ และการวิจัยสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา  
โดยให้ความส าคัญท้ังกระบวนการ  (Process)  ผลงาน  (Product)  และการถ่ายทอดองค์ความรู้  (Pass on Knowledge)  ด้านแนวคิด ทฤษฎี  รวมทั้งข้อค้นพบจากการวิจัย
และสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์  ต่อวงการศิลปกรรมศาสตร์ วงวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป 

3. ให้บริการและพัฒนาชุมชนและสังคมทุกระดับแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  โดยใช้องค์ความรู้และวิธีวิทยาทางศิลปกรรมศาสตร์  เพ่ือยกระดับให้ชุมชนและสังคม มี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. ปกป้อง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศึกษา ค้นคว้า ท าความเข้าใจ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งระดับพ้ืนบ้าน  ท้องถิ่น  และระดับชาติอย่างบูรณาการกับ
ศิลปวัฒนธรรม  และสังคมวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งปลูกสร้างจิตส านึกของเยาวชน  และผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน 
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ค่านิยมองค์กร 
 

AESTHETICS  
A (Accountability)  ขยันตั้งใจท างาน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
E (Efficiency)   มุ่งเน้นปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
S (System)   ท างานอย่างเป็นระบบ  
T (Team work)   ท างานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค  
H (Happiness)   อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
E (Ethics)   มีคุณธรรมและจริยธรรม  
T (Target)   ท างานอย่างมีเป้าหมาย  
I (Innovation)   ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม  
C (Collaboration)  ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์  
S (Standard)   มีมาตรฐานและมีความเป็นสากล 

 
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. 2563  คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานของชาติและสากล 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 ปี 2563 
เป้าประสงค์ 1.1)  หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กร
วิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.1.1) จ านวนหลักสูตรทีม่ีการด าเนินการขอรับรองเผยแพร่หลักสตูรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR) 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

0 1 
หลักสตูร 

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ     
ด้านการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ ์

โครงการสัมมนาพัฒนางานเอกสารประกอบการ
สอน 

โครงการสัมมนาปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร 

โครงการอบรมสื่อสารสนเทศ 

โครงการสัมมนาพัฒนางานเอกสารประกอบการ
สอน 

โครงการก้าวใหมสู่่การเรยีนรู้ศลิปะการแสดง 

 

 

 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร ศป.บ. 
ทัศนศิลป์. 
- เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร ศป.บ. 
ทัศนศิลป์. 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 

1.1.2) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานหลักสูตร 
ที่มีความโดดเด่น  

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

5 หลักสูตร - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร ศป.บ.  
ศิลปะการแสดง. 
- เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร ศป.บ.  
ศิลปะการแสดง 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 

1.1.3) ร้อยละของหลักสตูรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
หรือการปฏบิัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร (ป.ตรี /โท/เอก) 
- เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร (ป.ตร/ีโท/เอก) 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 ปี 2563 
1.1.4) ระดับความส าเร็จของรายวชิา หรือหลักสตูร 
ที่จะเปิดสอนในระบบธนาคารหนว่ยกิต (Credit Bank)* 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 5  - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร ศป.บ.  
การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ 
- เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร ศป.บ.  
การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 

1.1.5) จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์   
E-Learning  หรือ Digital 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

1 
หลักสตูร 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร ปร.ด. การวิจยั
และสร้างสรรค์ศลิปกรรมศาสตร ์
- เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร ปร.ด. การวจิัย
และสร้างสรรค์ศลิปกรรมศาสตร ์
- นางวันเพ็ญ  อมรสิน 

เป้าประสงค์ 1.2) บัณฑิตเปน็ผู้มีทักษะทางด้านวชิาชีพ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกบัอัตลกัษณ์นิสิตคณะศลิปกรรมศาสตร์   
1.2.1) ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ท่ีเข้าทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า 
มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  (MSU English Exit – 
Exam)  

ร้อยละ 
7.10 

ร้อยละ 
12.14 

ร้อยละ 
30 

โครงการคืนสู่เหย้า 
โครงการฝึกซ้อมบณัฑิต มหาบัณฑิต และ 
ดุษฎีบัณฑิต 
โครงการเตรยีมความพร้อมนิสติ 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน  

1.2.2) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี)ที่เขา้รับการทดสอบความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้าน IT  ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  ก่อนส าเร็จการศึกษา  
มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam)    

ร้อยละ 
66.47 

ร้อยละ 
65.98 

ร้อยละ 
90 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 

1.2.3) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (ป. ตรี โท เอก) ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ) 

ร้อยละ 
4.36 

ร้อยละ 
4.40 

ไม่น้อย
กว่า 4.50 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติ 
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 
- นายศุภวัฒน์  นามปัญญา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 ปี 2563 
1.2.4) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
97.73 

ร้อยละ 
82 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติ 
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 
- นายศุภวัฒน์  นามปัญญา 

1.2.5 ) จ านวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

12 
รางวัล 

19 
รางวัล 

15 รางวัล - รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติ 
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 
- นายศุภวัฒน์ นามปัญญา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 
เป้าประสงค์ที ่2.1) คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา ที่สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมชุมชน 
2.1.1) จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่า
ทางวิชาการหรือสร้างมลูค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือ
สังคม  

3 
โครง 
การ 

3  
โครง 
การ 

5 
โครงการ 

- โครงการส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยและงาน 

สร้างสรรค ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวจิัยและงาน
สร้างสรรค ์

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- รศ.ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 

2.1.2)  จ านวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  
หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวชิา 

3  
โครง 
การ 

2  
โครง 
การ 

2 
โครงการ 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- รศ.ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน  

2.1.3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัยทีร่่วมมือ 
กับหน่วยงานต่างประเทศ* 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี้ 

1 
โครงการ 

- รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตร ี

2.1.4) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
    - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ระดับ 5 = 35) 

ร้อยละ 
77.56 

ร้อยละ 
68.37 

ร้อยละ  
35 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- คณาจารย์ทุกท่าน 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีรายรับจากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ 
2.2.1) สัดส่วนจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย นวตักรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์จากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

13,953.49 
บาท/คน 

25,000 
บาท 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัย
และสร้างสรรค์ทางศลิปกรรมศาสตร ์

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- รศ.ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน  

2.2.2)  จ านวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค/์งานประดิษฐ์ ท่ีร่วมมอืกับเอกชน
หรือรับทุนจากเอกชนหรือจากหนว่ยงานภายนอก* 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี้ 

1 
โครงการ 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- รศ.ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน  

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 ปี 2563 
เป้าประสงค์ที่ 3.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน (Engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
3.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานชุมชนต้นแบบ ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 โครงการบริการวิชาการเพื่อการพฒันา 

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

โครงการบริการวิชาการด้านศลิปะการแสดง 

- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตร ี

3.1.2)  สัดส่วนจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากการบริการวิชาการภายนอกตอ่อาจารย์
ประจ า 
     - กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

0 บาท 139.53 
บาท/คน 

8,000 
บาท 

- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี  

3.1.3) จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้น 
ที่เพ่ิมขึ้น* 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี้ 

15,000 
บาท 

- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตรี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 ปี 2563 
เป้าประสงค์ที่ 4.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่นผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากลบนฐานการบูรณาการจากการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
4.1.1) จ านวนโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 4  

โครง 
การ 

3  
โครง 
การ 

1  
โครงการ 

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศลิปวัฒนธรรม รองคณบดฝี่ายพัฒนานสิิต 
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 
- นายศุภวัฒน์ นามปัญญา 

ป้าประสงค์ที่ 4.2  คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชมุชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
4.2.1) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสรมิการสร้าง
มูลค่าเพิม่ หรือคณุค่าให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

 
 

4 ผลงาน/
โครง 
การ 

 
 
4 

ผลงาน/
โครง 
การ 

 โครงการสถาปนาคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

โครงการไหว้ครู-ครอบคร ู

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสติ 
และศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ 
- รศ.ดร.ศักดิ์ชาย  สิกขา 
- นายศุภวัฒน์ นามปัญญา 

   4.2.1.1) จ านวนผลงาน/โครงการทางด้านท านุศิลปวัฒนธรรมทีส่ง่เสริมการ
สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม 

5 
โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 
เป้าประสงค์ 5.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามเอกลักษณ์ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
5.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

- รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตร ี

5.1.3) ร้อยละความส าเรจ็ของการรับนิสิตตามแผนการรับนิสติเข้าศกึษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 

 
 

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร (ป.ตร/ีโท/
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 
5.1.3.1) ระดับปริญญาตร ี
 
5.1.3.2) ระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 
85.60 
ร้อยละ 
24.00 

ร้อยละ 
99.13 
ร้อยละ 
42.50 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 30 

โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตรคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์

- โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสตูรและเตรยีม
ความพร้อมเข้าศึกษา 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การด าเนินงาน"
การด าเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

เอก) 
- เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร (ป.ตร/ีโท/
เอก) 
- นางวันเพ็ญ อมรสิน 

5.1.4) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์การศึกษาท่ีเปน็เลิศ 
(EdPEx)* 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี้ 

ระดับ 5 - รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
- นางเอื้อมภรณ์  ลลีะสุมนตร ี

5.1.5) การบริหารคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี้ 

ระดับ 5 - รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
- นางบงกชทิพย์ เกาะสมบตั ิ
- นางสาววิภาพร กางยาแสน 
- นางเอื้อมภรณ์  ลลีะสุมนตร ี

เป้าประสงค์ที่ 5.3  คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
5.3.1)  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนเพิม่รายได้ 
ลดรายจ่าย 

ระดับ2.5 ระดับ5 ระดับ 5  - รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
- นายคมสันต์ คล้ายนาค 
- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตร ี
 

5.3.2) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
99.99 

ร้อยละ 
100 

- รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
- นางสาววิภาพร กางยาแสน 

เป้าประสงค์ 5.4) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 

46.34 
ร้อยละ 
55.81 

ร้อยละ 
56.00 

โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวชิาการของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
- นางบงกชทิพย์ เกาะสมบตั ิ



 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะศิลปกรรมศาสตร ์  

 

 19 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 
เป้าประสงค์ที่ 6.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการยอมรับในการจัดอันดับ หรือการประเมินคุณภาพในระดับสากล 
6.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการส่งเสริมภาพลักษณข์อง
มหาวิทยาลยัให้ไดร้ับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล 

  ไม่มี
ตัวช้ีวัดนี ้

ระดับ 3   ระดับ 5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการทาง
ศิลปกรรมศาสตร์ (Inbound) 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการทาง
ศิลปกรรมศาสตร์ (Outbound) 

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

- รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ 
- นางบงกชทิพย์ เกาะสมบตั ิ
- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตร ี

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 

โครงการ/ กิจกรรม 
ผู้ก ากับ/ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 
เป้าประสงค์ที่ 7.1 คณะศิลปกรรมศาสตร์มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7.1.1)ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการไฟฟ้า /ขยะ  /น้ า* ไม่มี

ตัวช้ีวัดนี ้
ระดับ 3 ระดับ 5 โครงการแยกขยะลดโลกร้อน - รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

- นางเอื้อมภรณ์ ลีละสุมนตร ี
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลยัตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 
งบบุคลากร 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบ 
เงิน

อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า 

สาธาร 
ณูปโภค 

รวม ค่าครุภัณฑ์ 
สิ่ง 

ก่อสร้าง 
รวม 

  

4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 3,579,700 2,414,100 1,025,600 140,000 - - 1,165,600 - - - - - 

4303 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 4,609,200 - - 1,157,300 203,400 20,000 1,380,700 1,654,800 180,000 1,834,800 831,000 562,700 

4306 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 90,000          90,000  

4307 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 110,000          110,000  

4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 10,00          10,00  

4309 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 115,000          115,000  

4401 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 170,000          170,000  

4601 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 170,000          170,000  

4801 : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพ 350,500          350,500  

4802 : การบริการวิชาการกับชุมชน 185,300          185,300  

4804 : การเสริมสร้างความมั่นคง 1,031,800           1,031,800 
รวม 10,421,500 2,414,100 1,025,600 1,297,300 203,400 20,000 2,546,300 1,654,800 180,000 1,834,800 1,981,800 1,644,500 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 ที่ปรึกษา 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายอ านวยการ  
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ  
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
  

ผู้จัดท า 

  นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านักงานเลขานุการ) 
นางเอ้ือมภรณ์  ลีละสุมนตรี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
ปีที่พิมพ ์

พฤศจิกายน 2562 


