
 

 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อนุมัติในการประชุม ครัง้ที่ 2/ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

 



 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวันธรรมศาสตร์   
 

 

2 
 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2565 ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบายชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สป.อว.และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 
จะเป็นแนวทางส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรม
ศาสตร์ ตอบสนองทิศการการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป   
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์) 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
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บทน า 
 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนาของควรจะพัฒนาในเชิง “คุณค่า” เพ่ือน าคณะมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
 
แนวคิดและทิศทางในการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  
 1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และ
ระดับปริญญาเอก เป็นต้นแบบการผลิตบุคลากรทางศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้เนื่องมาจากความเข้มแข็ง
ขององค์กร บุคลากร  ตลอดจนองค์ความรู้ของคณาจารย์ที่เป็นกลไกท าให้บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต  ท าให้สามารถขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์หลักนี้ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. บูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ สู่งานวิจัย การเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนิสิต 
  แนวปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักด้านการบริการวิชาการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  
โดยยึดถือว่าชุมชนและสังคมมีความส าคัญที่ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีและรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนั้นคณะฯ จึงก าหนดกลยุทธ์
พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความต้องการของชุมชนและสังคม มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการสู่งานวิจัย สู่การเรียน
การสอน  สนับสนุนและสืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมของนิสิต 
 3. สนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลักดันงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สู่ระดับชาติ และระดับอาเซียน +3 
  แนวปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ ได้ก าหนดการพัฒนางานวิจัย/สร้างสรรค์  ให้อยู่ในระดับชาติ
และระดับอาเซียน โดยการสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เกิดองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักวิจัยมีคุณธรรมและจริยธรรม น าผลงานวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชน 
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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  

 
สถานการณ์และสภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ประวัตความเป็นมา  

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science อักษรย่อ FACS  เป็นนาม 
ที่ถูกตั้งขึ้นใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2563 มีข้อความในประกาศ ความว่า 
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       “ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine 
and Applied Arts) เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีมติให้ยุบเลิกคณะวัฒนธรรม
ศาสตร์เพื่อควบรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วนั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จึงให้เปลี่ยนชื่อ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Art) เป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (Faculty of Fine – Applied Arts and Cultural Science)  
  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

ทั้งนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีจุดก าเนิดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะกับมนุษย์ ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒมหาสารคาม หรือ มศว มหาสารคาม เปิดการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2512 โดยมี อาจารย์อาคม วรจินดา เป็นอาจารย์ผู้สอน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้เปิดการสอนวิชาโท
ศิลปศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุณี พันทวี ร่วมเป็นแกนน า  อาจารย์ทั้งสองท่านได้สร้างบทบาททางศิลปะและวัฒนธรรมให้กับมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ยอมรับ และเปิด
หลักสูตรวิชาเอกศิลปศึกษาข้ึนในปี พ.ศ.2523 (รุ่นสุดท้ายปีการศึกษา พ.ศ.2541)   
           ภายหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่ อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2537 โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54  ในปีการศึกษา 2538 นั้น คณาจารย์สาขาศิลปศึกษา ก็ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชา
จิตรกรรมข้ึนอีกหลักสูตรหนึ่งในปี พ.ศ.2539 (มีเพียงรุ่นเดียว) และได้พัฒนาเป็นหลักสูตรทัศนศิลป์ในล าดับต่อมา  ในปีดังกล่าวนั้น สาขาวิชาศิลปศึกษาได้รวมกันกับสาขาวิชาดุริ
ยางคศิลป์เป็น “ภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง” สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้สร้างสาขานาฏศิลป์ขึ้นมาในภาควิชา จนมี 3 กลุ่มสาขาวิชาในภาควิชา
ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง คือ ทัศนศิลป์   ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ พร้อมกันนั้น ก็ได้รวมตัวกันเป็นแกนน าส าคัญในการน าเสนอ โครงการจัดตั้งคณะใหม่ โดยร่วมกับ ผศ.
ทรงคุณ อัตถากร สถาปนิกท่ีมาเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมตัวกันเป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลิต
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บัณฑิตปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชา  ดุริยางคศิลป์ สาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (แรกทีเดียวอยู่ในการดูแลของอาจารย์สาขาทัศนศิลป์) 
และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
            ปี พ.ศ.2543 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แยกตัวไปจัดตั้งคณะใหม่ โดยได้ขอหลักสูตรสาขาวิชานฤมิตศิลป์จากทัศนศิลป์ไปสังกัดด้วย และได้รับอนุมัติ
จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2543  โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงด าเนินการโดย 3 สาขาวิชาหลัก คือ 
ทัศนศิลป์      ดุริยางคศิลป์ และ นาฏศิลป์ และเสนอขอเป็นคณะวิชา ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหา สารคาม ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เรื่อง “จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตร 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2537 ความว่า  
    

“โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม พ.ศ.2537 และมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 / 2545 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 อนุมัติให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
“Faculty of Fine and Applied Arts” โดยไม่เป็นส่วนราชการตามความในมาตร 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 ให้มีหน้าที่
จัดการศกึษาท านองเดียวกันกับคณะ”   

  
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 11/2545 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and  

Applied Arts) เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2545 (ดังได้น าเสนอไว้ตอนต้น)  ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาทัศนศิลป์ 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ และภาควิชานาฏศิลป์ โดยมี ศาตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทะนะผลิน ศิลปินแห่งชาติเป็นคณบดีท่านแรก  ครั้นต่อมา ภาควิชาดุริยางคศิลป์ ก็ได้แยกตัวไปตั้ง
เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2550 

หลังจากวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2550 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เหลือเพียง 2 ภาควิชาคือภาควิชาทัศนศิลป์ กับ ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้พัฒนา 
บุคลากร และพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค และได้ก าหนดตัวเองเป็น 
HUB และ NODE ทางศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ CLMTV&CN ซึ่งท าให้มีบทบาทส าคัญในฐานะหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์ ทางศิลปกรรม
ศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาค กระทั่ง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 มีมติให้ความเห็นชอบ
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และในการยุบเลิกคณะวัฒนธรรมศาสตร์ เพ่ือรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยุ บเลิกคณะวัฒนธรรมศาสตร์เพ่ือรวมกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563   

กล่าวส าหรับ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ (เดิม) มีพัฒนาการมาจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวัฒนธรรมศาสตร์ เปิดสอนในปีการศึกษา 2547 สภามหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ได้อนุมัติตั้งเป็นคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2554 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร เป็นคณบดีท่านแรก  ปี พ.ศ.2556 คณะได้เปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศศ.บ.การจัดการวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม หลังจากมหาวิทยาลัยบังคับใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่เข้มงวดเป็นต้นมา กอปรกับ
จ านวนบุคลากรที่จ ากัด ท าให้เกิดวิกฤติการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ยุบรวมคณะวัฒนธรรมศาสตร์เข้ากับคณะคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารคณะจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ท่านเดิมในช่วงเวลาดังกล่าว คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์  
   วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น 2 ส่วน คือ ส านักงานเลขานุการคณะ 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหาร และกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต  กับภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะการแสดง และ ภาควิชา
วัฒนธรรมและการออกแบบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบและออกประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ให้เปลี่ยนชื่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) เป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ (Faculty of Fine – Applied Arts 
and Cultural Science)  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป อันเป็นไปตามข้อเสนอข้อที่ 2 ในมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 ให้เพ่ิมนาม 
“วัฒนธรรมศาสตร์” รวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์”   
   ดังนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จึงเป็นคณะที่มีอาคารสถานที่ท้ังในวิทยาเขต ม.ใหม่และพ้ืนที่ในเมือง และยังคงด าเนินวิสัยทัศน์เป็น Hub 
และ Node ทางศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ CLMTV&CN ประกอบด้วยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และจีน เช่นเดิม และได้ก าหนดให้วิทยาเขต ม.ใหม่ 
เป็นศูนย์กลางบริหารงาน และจัดการเรียนการสอนเน้นปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป์ และภาควิชาศิลปะการแสดง โดยมีห้องนิทรรศการศิลปะพระพิฆเนศวร 1-2 และโรงละคร
กันทราเธียเตอร์ เป็นศูนย์กลางน าเสนอผลงานศิลปะและการแสดงของนิสิต คณาจารย์ และศิลปินทั่วไป ขณะที่วิทยาเขตพ้ืนที่ในเมือง ก าหนดให้เป็นที่ตั้งและสถานที่จัดการเรียน
การสอนของภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ Art and Culture Center of CLMTV&CN  ประกอบด้วยศูนย์ความร่วมมือด้านการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม 
CLMTV&CN   ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติทางศิลปะและวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์ ศูนย์นวัตกรรมวัฒนธรรมและการออกแบบ และศูนย์ฝึกประสบการณ์บริการและสร้างรายได้
ระหว่างเรียน ของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชาโดยภาพรวม   
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คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาทั้งสองพ้ืนที่ กล่าวคือ พระพิฆเนศวร องค์ส าเร็จนิรันดร์ ประดิษฐาน ณ พระแท่นประทับ 
ประกอบป้ายศาสตร์และศิลป์ของคณะเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 และประกอบพิธีเทวาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิ
สุทธิคุณ (ชวิน รังสีพราหมณกุล) เป็นผู้ด าเนินพิธีกรรม พระพิฆเนศวรองค์ส าเร็จนิรันดร์ เป็นองค์เทพเพ่ือสักการะและศูนย์รวมใจชาวศิลปะและวัฒนธรรมทั้งมวล ส่วนวิทยาเขต 
ม.ใหม่ มีพระพุทธรูปแบบอีสานล้านช้างปางเปิดโลก ประทับบนพระแท่นประกอบป้ายคณะ พระแท่นดังกล่าวถูกออกแบบให้แฝงคติธรรม เปิดแผ่นหลังองค์พระปฏิมา ให้
พุทธศาสนิกชนและสาธารณชนทั่วไปได้เคารพสักการะ พร้อมกับมา “ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” ตามกระแสพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรง
ตรัสไว้เป็นแนวทางการกระท าความดีแก่ปวงชนชาวไทย 
 
 วิสัยทัศน์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น Hub ศิลปกรรมศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต วิชาการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ 
ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ของประเทศ CLMTV&CN ประกอบด้วยห้าประเทศอาเซียนตอนบน คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และประเทศจีน และ 

เป็น และ Node หรือศูนย์การศึกษา เรียนรู้ วิจัย สร้างสรรค์ และบริการวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  
เป็น Hub และ Node ทางศิลปะและวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศ CLMTV&CN 
 
 พันธกิจ 

1. เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์แห่งความรู้ คู่ทักษะ และคุณธรรม เพื่อการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วิจัย สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้สร้างสรรค์ศิลปกรรม และนวัตกรรมจากวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ในระดับภูมิภาค  
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

3. เป็นองค์กรทางการศึกษา ด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม ทั้งในระดับ 

ภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยสามารถบูรณาการกับศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ได้อย่างมีคุณภาพ  
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4. ส่งเสริมด้วยการศึกษาแบบการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ศิลปะและ 

วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้าน และศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
5. ส่งเสริมพัฒนาหลักการบริหารจัดการ การท างานเป็นทีม การเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

 
ค่านิยมองค์กร  (FACS)  

F (Focused)    การท างานแบบมีเป้าหมาย 
A (Aesthetical)  ดุลยภาพและความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม 
C (Creative)    สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม 
S (Socio Cultural)  สังคมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 ยุทธศาสตร์ 
   1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
   2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
   3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
   4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
   5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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โครงสร้างการบรหิารงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร ์

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คณบด ี
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
พัฒนานิสิต 

รองคณบดีฝ่ายนิเทศ 
และบริการวิชาการ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายพื้นที่ 
และกิจการพิเศษ 

หัวหน้าภาควิชา
ทัศนศิลป ์

หัวหน้าภาควิชาวัฒนธรรม
และการออกแบบ 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

หัวหน้าภาควิชา
ศิลปะการแสดง 
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สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ได้รบัการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน 

อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Strategic map คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสตูรท่ีมี
คุณภาพ และมาตรฐาน  

มหาวิทยาลยัไดร้ับการยอมรับ
และการจัดอันดับ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน ความพึงพอใจของชุมชนต่อการวิจัย/ 
บริการ/ ท านุฯ 

แผนพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วัฒนธรรมศาสตร์/มหาวิทยาลยั 

ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 

การบริหารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

บุคลากร การบริหารความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภูมิทัศน์-อาคารสถานท่ี โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

ปร
ะส

ิทธ
ผิล

 
คุณ

ภา
พก

าร
บร

ิกา
ร 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร 

การเพิ่มรายได้/ ลดรายจ่าย 

ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

บัณฑิตได้งานท า 

การบริหารจัดการ
งานวิจัย/สร้างสรรค ์

การสร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณคา่
จากงานวิจัย/นวัตกรรม 

การบูรณาการงานวิจัย/สร้างสรรค ์

 

คณะได้รบัการพิจารณา EdPEx200 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะศิลปกรรมศาสตรแ์ละวัฒนธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  (ร้อยละ 50) 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
2565 

กิจกรรม/ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

   
ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก  ( ร้อยละ 20) 
เป้าประสงค์ 1.1) พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ  รวมท้ังรองรับการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
1.1.1) จ านวนหลักสูตรทีร่่วมผลิตกับผู้ประกอบการ  
 

หลักสตูร  1 
หลักสตูร 

- โครงการสมัมนาปรับปรุงและวิพากษ์หลักสตูร 

 
- โครงการปัจฉิมนเิทศและพัฒนาศักยภาพนิสติ 
ช้ันปสีุดท้าย 
 
- โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทุก
หลักสตูร 

1.1.2) ร้อยละของหลักสตูรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ  

ร้อยละ  ร้อยละ 75 -รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทุก
หลักสตูร 

1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบรูณาการ การควบรวม 
การปิดหลักสตูร  

ร้อยละ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

1.1.4) จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นท่ีมีรายได ้
หลังหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10  

หลักสตูร  2 
หลักสตูร 

-รองคณบดฝี่ายนิเทศและบริการ
วิชาการ 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 

1.1.6) ร้อยละของหลักสตูรที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  

ร้อยละ  ร้อยละ 2 -รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
2565 

กิจกรรม/ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

   
1.1.7)  จ านวนหลักสูตรที่มีการจดัการเรียนการสอนกับ

มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
ร้อยละ  ร้อยละ 50  -รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 

-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

เป้าประสงค์ 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ 
1.2.1) ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผูป้ระกอบการ  ร้อยละ  ร้อยละ 10 - โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรม

ศาสตร์ (Inbound) 
 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรม
ศาสตร์ (outbound) 
 
- โครงการสมัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
 
- โครงการสมัมนาคืนสู่เหย้า 

-รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีทุก
หลักสตูร 

1.2.2) ร้อยละของนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ผ่านกิจกรรม ฝึกงาน การฝึกประสบการณ์  
การเก็บข้อมูลวจิัยในต่างประเทศ      

ร้อยละ  
 

 ร้อยละ 1 -รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

1.2.3) ร้อยละผลงานวิจัยนิสติระดบับัณฑิตศึกษาไดร้ับการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ  ร้อยละ 85 -รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-ประธานหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา
ทุกหลักสูตร 

12.4) จ านวนรางวัลที่นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ
และนานาชาต ิ 

รางวัล  14 รางวัล -รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

เป้าประสงค์ 1.3  พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพ่ืออนาคต 
1.3.1) ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรยีนการสอน 

แบบออนไลน์หรือ Active Learning    
 

ร้อยละ  ร้อยละ 95  -รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
2565 

กิจกรรม/ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ   (ร้อยละ 15) 
เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพ่ือผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
2.1.1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI)  
เรื่อง  20 เรื่อง - โครงการส่งเสรมิพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
- โครงการพัฒนาแกลเลอรี่ศลิปะรว่มสมัย 
 
- โครงการวารสารวิถีทรรศน์ศลิปะและวัฒนธรรม 
 
- โครงการสมัมนาพัฒนาบทความทางวิชาการ 
 
 

-รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-ประธานหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา
ทุกหลักสูตร 2.1.3) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
ครั้ง  156 ครั้ง 

2.1.4) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  ผลงาน  1 ผลงาน 

2.1.5) จ านวนข้อเสนอโครงการทีย่ื่นขอรับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอก  

โครงการ  25 
โครงการ 

2.1.6) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ไดร้ับทุนวิจัย
ภายนอก  

ร้อยละ  ร้อยละ 10 

2.1.7) จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการท าวิจัย
จากภายนอก  

บาท  1,000,000 
บาท 

2.1.9) จ านวนโครงการวจิัยที่ท ากบัมหาวิทยาลยัหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ  

โครงการ  5 
โครงการ 

2.1.10) จ านวนโครงการวิจัยที่ไดร้บัทุนจากต่างประเทศ  โครงการ  1 
โครงการ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
2565 

กิจกรรม/ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

   
2.1.11) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตดิ้านการวิจัยระดับ

นานาชาติ 
รางวัล  1 รางวัล - โครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 67 

 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรม
ศาสตร์ (Inbound) 
 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรม
ศาสตร์ (outbound) 
 

-รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
- หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.1.12) จ านวนบทความที่มีความร่วมมือวิจัยระดับ
นานาชาติ  

เรื่อง  3 เรื่อง -รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-ประธานหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา
ทุกหลักสูตร 

2.1.13) ค่าเฉลี่ยจ านวนครั้งท่ีได้รบัการอ้างอิง (H-index)  ค่าเฉลี่ย  1 ค่าเฉลี่ย -รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-ประธานหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา
ทุกหลักสูตร 

2.1.14) จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/
ชุมชน  

เรื่อง  1 เรื่อง -รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.1.17) จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ผลงาน  5 ผลงาน 
2.1.18) จ านวนผลงานตีพิมพ์ร่วมกับ Visiting Professor   เรื่อง/ป ี  1 เรื่อง 

2.1.21) จ านวนอาจารย์ นักวิจัยตา่งชาติมาท าวิจัยระยะสั้น
ในมหาวิทยาลัย (Inbound) 

คน  1 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม   (ร้อยละ 5) 
เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
2565 

กิจกรรม/ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

   
3.2.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ในการพัฒนาชุมชนและสังคม   
เครือข่าย  1 

เครือข่าย 
- โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน -รองคณบดฝี่ายนิเทศและบริการ

วิชาการ 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

3.2.2) จ านวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการ 
แล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึง่พาตนเองได้  

ชุมชน  1 ชุมชน 

3.2.3) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูกน าไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคมผ่านการ
บริการวิชาการ   

ผลงาน 
 

 1 ผลงาน 

3.2.4) จ านวนเงินทุนด้านบริการวชิาการที่ไดร้ับจากแหล่ง
ทุนภายนอก  

บาท  1,000,000 
บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ    (ร้อยละ 5) 
เป้าประสงค์ 4.1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.1) จ านวนโครงการประชุม/สมัมนาทางวิชาการ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม  
โครงการ  1 

โครงการ 
 -รองคณบดฝี่ายพื้นท่ีและกิจการพเิศษ 

-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 4.1.2) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความ 

โดดเด่นระดับนานาชาติ  
ผลงาน  1 ผลงาน 

4.1.3) จ านวนกิจกรรมความร่วมมอืการท างานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมภิาคลุม่แม่น้ าโขงและ 
ประเทศจีน  

กิจกรรม  1 กิจกรรม 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ 

ผลการ 
ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
2565 

กิจกรรม/ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

   
เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพ่ิมมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
4.2.1) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น

เป็นเสาหลักของภาคอสีาน  
ผลงาน  2 ผลงาน - โครงการบุญฮีตสิบสองประเพณอีีสาน 

 

- โครงการไหวค้รู/ครอบคร ู

-รองคณบดฝี่ายพื้นท่ีและกิจการพเิศษ 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 4.2.2) จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมลูค่าเพิ่ม/

คุณค่าผลงานดา้นศิลปวัฒนธรรม  
ผลงาน  2 ผลงาน 

4.2.3) จ านวนทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งทุนภายนอก  

 

ทุน  1 ทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ   (ร้อยละ 5) 
เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5.4.2) ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ร้อยละ  ร้อยละ 60 - โครงการสมัมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร -รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

เป้าประสงค์ 5.6) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับสากล 
5.6.2) จ านวนนิสิตชาวต่างชาติ   คน  260 คน - โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรม

ศาสตร์ (Inbound) 
 
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางศิลปกรรม
ศาสตร์ (outbound) 
 

-รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-รองคณบดฝี่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

5.6.3) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจยัชาวต่างชาติ  คน  5 คน -รองคณบดฝี่ายบรหิาร 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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  ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์คณบดี/งานโดดเด่น-เชิงรุก-ท้าทายที่ส่งผลให้หน่วยงานเป็นเลิศ  (ร้อยละ 20) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 
  2565 

6.1.1) คะแนนผลประเมนิวิสัยทัศน์คณบดีทีส่อดคล้องกับ 
การด าเนินงานตามพนัธกิจ และส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ ร้อยละ 
88.00 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

การมอบหมายแผนงานและการด าเนินงานที่ได้รบั
มอบหมายของผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้าส านักงาน ตามยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

 

-รองคณบดีทุกฝ่าย 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
-นางเอื้อมภรณ์ ลีละสมุนตร ี
 

 
 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมของหน่วยงาน  (ร้อยละ 15) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 
  2565 

7.1.1) ผลคะแนนของคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภา
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งในปีทีผ่่านมา (นวัตกรรม) 

ร้อยละ ร้อยละ 
88.00 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

การมอบหมายแผนงานและการด าเนินงานที่ได้รบั
มอบหมายของผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้าส านักงาน ตามยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

 

-รองคณบดีทุกฝ่าย 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
-นางเอื้อมภรณ์ ลีละสมุนตร ี
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ส่วนที่ 4  การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลประเมินคณบดี  โดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่สภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง  (ร้อยละ 15) 
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 
  2565 

8.1.1) ผลคะแนนผลประเมินการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากผลประเมินคณบดปีีทีผ่่านมา   
 

ร้อยละ ร้อยละ
90.67 

มากกว่า 
ร้อยละ 90 

การมอบหมายแผนงานและการด าเนินงานที่ได้รบั
มอบหมายของผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้าส านักงาน ตามยุทธศาสตร์ที่
รับผิดชอบ 

 

-รองคณบดีทุกฝ่าย 
-หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา 
-หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
-นางเอื้อมภรณ์ ลีละสมุนตร ี
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ประมาณการงบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลยัตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 

งบ
บุคลากร 
ค่าจ้าง

ชั่วคราว 

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบ 
เงิน

อุดหนุน 

งบ 
รายจ่าย

อื่น 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า 
สาธาร 
ณูปโภค 

รวม ค่าครุภัณฑ์ 
สิ่ง 

ก่อสร้าง 
รวม 

  15,986,100   2,399,100 2,001,700 517,300 12,000 4,930,100 2,404,200   2,404,200 6,040,500 1,111,400 

4101 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 4,786,800 1,499,900 657,600 101,100 - - - - - - 2,348,100 180,000 

4303 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 8,132,700 - 1,741,500 1,900,600 517,300 12,000 4,171,400 2,404,200 - 2,404,200 147,000 87,100 

4306 : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 830,000                   800,000 30000 

4308 : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 30,000 - - - - - - - - - 30,000 - 

4401 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 175,000                   175,000   

4801: การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพใน
การเรียนรู้ 

436,000                   356,000 80000 

4804 : การเสริมสร้างความมั่นคง 914,300 - - - - - - - - - 914,300 - 

5008 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็น
เลิศ MSU Goal 3 

456,400                   456,400   
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 ที่ปรึกษา 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
  รองคณบดีฝ่ายนิเทศและบริการวิชาการ  
  รองคณบดีฝ่ายพ้ืนที่และกิจการพิเศษ 
  

ผู้จัดท า 

  นางบงกชทิพย์ เกาะสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (หัวหน้าส านักงานเลขานุการ) 
นางเอ้ือมภรณ์  ลีละสุมนตรี     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
ปีที่พิมพ ์

ธันวาคม 2564 


