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คานา
รายงานการประเมินตนเองตามการดาเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx-SAR) คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ในการประเมินตนเองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกาหนดขึ้น ซึ่งเป็น
การรวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา
คุณภาพและการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของบุคลากรทุกระดับ

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
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นิยามศัพท์และคาย่อ
คณะ
ผู้นาระดับสูง
แผนปฏิบัติราชการ
ART FAIR

AUN-QA
BIENNALE

CHE QA Online
Documenta

FTES
KPIs
MOU
REG
RIS
TCI
TQF

= คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
= คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
= แผนปฏิบัติการ
= นิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนในเชิงธุรกิจ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน ผลงานศิลปะ หอศิลป์ และนักสะสม มีการเชิญหอศิลป์จาก
ประเทศต่า งๆ ให้ เข้ า ร่ ว มจั ดแสดงนิ ท รรศการร่ ว มกั น รวมถึ ง การจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ
อื่ น ๆ เช่ น การคั ด เลื อ กศิ ล ปิ น เข้ า ร่ ว มเป็ น ศิ ล ปิ น รั บ เชิ ญ เพื่ อ จั ด แสดงในส่ ว นของ
นิทรรศการพิเศษภายใน Art Fair กิจกรรมการบรรยาย เสวนา และกิจกรรมเพื่อ
การศึกษาอื่นๆ Art Fair ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีมากกมายหลายแห่ง แต่
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่ Art Basel ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ที่เมือง Basel สวิตเซอร์แลนด์
ชายหาด Miami รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และที่ฮ่องกง
= เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network
Quality Assurance)
= นิทรรศการระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี มีการเชื้อเชิญศิลปินและผู้สร้างสรรค์
จากหลายๆ ประเทศเข้าร่วมแสดงนิทรรศการร่วมกัน โดยคัดเลือกศิลปินและผลงานให้
สอดคล้องกับแนวความคิดของผู้จัดงาน และหัวข้อนิทรรศการ ซึ่งกาหนดขึ้นเฉพาะในแต่
ละนิ ท รรศการ มี ก ารคั ด เลื อ กภั ณ ฑารั ก ษ์ เ ป็ น ผู้ ก าหนดหั ว ข้ อ และคั ด เลื อ กศิ ล ปิ น
Biennale จัดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีรูปแบบและลักษณะนิทรรศการแตกต่างกัน
ทั้งในระดับของการจัดโดยชุมชน ระดับเมือง จังหวัด และระดับประเทศ Biennale ที่
เก่าแก่ที่สุดคือ Venice Biennale ซึ่งมีอายุมากกว่า 120 ปี
= ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Commission on Higher
Education Quality Assessment system)
= นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี ที่เมือง Kassel
ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1955 การคัดเลื อกภัณฑารักษ์และศิล ปิน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการจัดการและวางแผนล่วงหน้าก่อนการเปิดนิทรรศการหลายปี เพื่อ
เป้ าหมายให้ ผ ลงานศิล ปกรรมมีการแสดงออกที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายของ
แนวความคิด Documenta ในทุกๆ 5 ปี จึงเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่สะท้อนพัฒนาการ
และความท้าทายของวงการศิลปะได้อย่างน่าสนใจ
= นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student)
= เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
= บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)
= ระบบฐานข้อมูลออนไลน์นักศึกษาและงานทะเบียน
= ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University
Research Information System)
= ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index)
= กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Thailand Qualifications Framework)
3

สารบัญ
คานา
นิยามศัพท์และคาย่อ
สารบัญ
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
หมวดที่ 1 การนาองค์การ
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
หมวดที่ 3 ลูกค้า
หมวดที่ 4 การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวดที่ 5 บุคลากร
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์

หน้า
2
3
4
5
14
22
35
39
41
46
48

4

โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------P1. ลักษณะองค์การ :
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นคณะวิชาทางศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีรากฐานมา
จากหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมของโรงเรียนประณีตศิลปกรรม แผนกช่าง โดยจุดมุ่งหมายแรกในการตั้งคณะ
คือศิลปะเป็นวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างยิ่งสาขาหนึ่งของชาติ และจาเป็นต้องทานุบารุงให้เจริญก้าวหน้า จึงได้ยกฐานะเป็น
โรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2486 ซึ่งคณะจิตรกรรมฯ เป็นคณะวิชา
เดียวของมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น ตลอดระยะเวลา คณะฯ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ และวิชาการด้านทัศนศิลป์ โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาของ
คณะสามารถนาความรู้ความสามารถไปรับใช้สังคมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งบัณฑิตเป็นผู้สร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศชาติ สามารถรักษาเอกลักษณ์ของชาติและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป พร้อมกับการ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยสู่เวทีระดับนานาชาติ
(1) หลักสูตร และบริการที่สาคัญของคณะจิตรกรรมฯ
ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรและบริการ กลุ่มผู้รับบริการ ความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กรและกลไกส่งมอบ
หลักสูตรและบริการ

ความสัมพันธ์ / ความสาคัญกับความสาเร็จของ
กลไกการส่งมอบ/การจัดการเรียนรู้
องค์กร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
สร้างบัณฑิตผู้มีศักยภาพด้านการสร้างสรรค์และ บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
1 หลักสูตร (5 ปี)
วิชาการศิลปะทีม่ ีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในและนอกห้องเรียน และจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ผลงานสูส่ าธารณชน
ระดับปริญญาโท
พัฒนาบุคคลให้เป็นศิลปินและบุคลากรทางศิลปะที่ บรรยาย ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบเฉพาะตน ฝึกปฏิบัติ
3 หลักสูตร
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ระดับสูงเป็นผู้นา ด้วยตนเอง วิจัยและสร้างสรรค์ แลกเปลีย่ นกับสถาบัน
ทางวิชาการและการสร้างสรรค์ทศั นศิลป์
ต่างประเทศ และจัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์
เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน
ระดับปริญญาเอก
สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทาง
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบเฉพาะตน
1 หลักสูตร
ทัศนศิลป์
วิเคราะห์ทฤษฎีทางด้านศิลปะและศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบ ต่อยอด ประยุกต์ผลงานวิจยั และ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มมี าแต่เดิมเพื่อการสร้างผลงานใหม่ที่
มีคุณค่าต่อการเผยแพร่ในช่องทางที่ได้รับการยอมรับใน
แวดวงวิชาการศิลปะ
ด้านการสร้างสรรค์และ ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ งานวิจัยทางทัศนศิลป์
โครงการวิจัย การขอทุนเพื่อทางานวิจัยสร้างสรรค์ การ
การวิจัย
และนวัตกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน และการใช้ประโยชน์
จากงานสร้างสรรค์
ด้านการบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะ แก่ชุมชนและ
โครงการบริการทางวิชาการ การจัดสัมมนาเชิง
สังคม ในลักษณะให้เปล่า และ/หรือเพื่อเป็น
ปฏิบัติการ จัดอบรม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ช่องทางหารายได้ในการพัฒนาองค์กร และผลิต
บริการทางวิชาการแก่สังคม การจัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ให้บุคคลทั่วไปได้ ผลงานศิลปะต่อสาธารณชน และการเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ศึกษาเรียนรู้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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หลักสูตรและบริการ
ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ / ความสาคัญกับความสาเร็จของ
องค์กร
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก ผลิต
งานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีคณ
ุ ค่า เป็นที่
ยอมรับและเป็นผู้นาในการกาหนดแนวทางในวง
วิชาการทางศิลปะ

กลไกการส่งมอบ/การจัดการเรียนรู้
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการเทคนิคทางศิลปะขององค์
ความรู้และศิลปวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม เพื่อถ่ายทอด
พัฒนา สืบสานองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้กับผลงาน
สร้างสรรค์ในปัจจุบัน และเผยแพร่องค์ความรูส้ ู่
สาธารณชน

(2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจจุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ สมรรถนะหลักของสถาบัน (core competencies)
วิสัยทัศน์ : “มุ่งสู่การเป็นคณะวิชาชั้นนาทางด้านทัศนศิลป์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”
พันธกิจ :
(1) ผลิตบัณฑิตทางศิลปะและวิชาการศิลปะให้มีคุณภาพ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดสร้างสรรค์
รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตระหนักในความรับผิดชอบต่อบุคคล ต่อส่วนรวม สนองความต้องการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่
สังคมในระดับชาติ และนานาชาติ
(2) ค้นคว้าสร้างสรรค์และวิจัย พัฒนาสร้างองค์ความรู้ศิลปวิทยาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพชั้นสูง เป็นแหล่งทุนทรัพย์
ทางปัญญา ทุนทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการเผยแพร่และสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
(3) นาศักยภาพด้านศิลปะและศิลปวิทยาการมาให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปลูกจิตสานึกในคุณค่าศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
จากระดับรากหญ้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
(4) ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ
ค่านิยม : AESTHETIC หมายถึง สุนทรียะ
Ability ความสามารถ Excellence ยอดเยี่ยม Spirit จิตวิญญาณความมุ่งมั่น Transparency ความโปร่งใส Happiness
ความสุข Ethic จริยธรรม Tradition ประเพณี Innovative นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ Contemporary ร่วมสมัย
เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ (Ability) ไปสู่ความยอดเยี่ยม (Excellence) ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข (Happiness) ขับเคลื่อนองค์กรร่วมกันด้วยจิตวิญญาณอันมุ่งมั่น (Spirit) ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริ มจริ ยธรรม (Ethic) และการบริห ารจั ดการที่โ ปร่งใส (Transparency) เพื่อผสมผสานองค์ความรู้จากประเพณี
วัฒนธรรม (Tradition) กับแนวความคิดสร้างสรรค์ของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary) ให้พัฒนาไปสู่นวัตกรรมทาง
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (Innovative)
สมรรถนะหลัก : ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ ดารงศักยภาพความเป็นเลิศด้านศาสตร์และ
ศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนบูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ที่จะบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(3) บุคลากร
ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และสถานภาพ
ประเภท
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
รวม
ศ. รศ. ผศ. อ. ป.ตรี ป.โท ป.เอก ขรก. พนง. ลจ.ชค.
สายวิชาการ
7
9
26 25
1
55
11
3
60
4
67
ร้อยละ
10.45 11.94 35.82 41.79 1.49 83.58 14.93 4.48 89.55 5.97
100
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ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา และสถานภาพ
ประเภท
สาย
สนับสนุน
ร้อยละ

วุฒิการศึกษา
สถานภาพ
รวม
ต่ากว่า ปวช. ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก ขรก. พนง. พนง.ชค. ลจ.ชค. ลจ.ปจ.
7
1
3
11
6
18
3
4
3
28
25

3.57 10.71 39.29 21.43

-

-

64.29

10.71

14.29 10.71 100

ตารางที่ 4 จานวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาและช่วงอายุ สายวิชาการและสายสนับสนุน (ณ 30 กันยายน 2561)
ช่วงอายุ
ศาสตราจารย์
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

1
6
7

สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รวม

3
6

8
10
8

อาจารย์
6
6
7
6

9

26

25

6
14
20
21
6
67

ตารางที่ 5 ปัจจัยหลักที่ทาให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะ
ปัจจัยหลัก
สายวิชาการ
สายสนับสนุน


1. ความชัดเจนในงานที่ได้รับมอบหมาย


2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร


3. สนับสนุนการพัฒนาทักษะ/ประสบการณ์การทางานวิจัย
สร้างสรรค์

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการวิชาชีพ


5. ความรักและความภาคภูมิใจในความสาเร็จขององค์กร
(4) สินทรัพย์
อาคารสถานที่ : มีพื้นที่การจัดการเรียนการสอน 2 วิทยาเขต คือ วังท่าพระ กรุงเทพฯ และวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จ.นครปฐม
ตารางที่ 6 อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ที่สาคัญ
ประเภท
รายละเอียด
อาคารสถานที่
- วังท่าพระ พื้นที่รวม 2,869 ตร.ม.
- วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ พื้นที่รวม 7,070.6 ตร.ม.
แหล่งเรียนรู้
หอศิลป์ PSG ART GALLERY หอศิลป์บรมราชกุมารี ห้องอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ห้องข้อมูล
และผลงานสะสมตลอดจนสื่อเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ที่ติดตั้งภายในอาคารปฏิบัติงานทั้ง
2 วิทยาเขต
เทคโนโลยีและครุภัณฑ์ 1. คอมพิวเตอร์ 2. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผลงานศิลปกรรม
ผลงานศิล ปกรรมฝี พ ระหั ต ถ์ ผลงานจิต รกรรม ผลงานคัด ลอกจิต รกรรมฝาผนั ง ผลงาน
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ประเภท

รายละเอียด
ประติมากรรม ผลงานภาพพิมพ์ และผลงานศิลปะเทคนิคอื่นๆ โดยคณาจารย์และศิษย์เก่า
คณะจิตรกรรมฯ และศิลปินรับเชิญจากสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ จานวนประมาณ
200 ชิ้น โดยรายละเอียดสามารถสืบค้นได้จากทะเบียนผลงานศิลปกรรมของคณะจิตรกรรมฯ

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ
ตารางที่ 7 กฎระเบียบข้อบังคับจาแนกตามหมวดต่างๆ
หมวด
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1.การบริหาร
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และประกาศของมหาวิทยาลัย และ
ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่ว่าด้วยการเบิกจ่ายต่างๆ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ก า ร เ รี ย น ก า ร - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2545 ซึ่งว่าด้วยข้อกาหนดในการ
สอน
จัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2558
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ประกาศใหม่
2560)
- พรบ. ลิขสิทธิ์
3. การสร้ า งสรรค์ - ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและวิธีเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัยและ
และการวิจัย
สร้างสรรค์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินงานและวิธีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พรบ. ลิขสิทธิ์
4 . ก า ร บ ริ ก า ร - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560
วิชาการ
5. การบริหาร
- พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และของคณะจิตรกรรมฯ ที่ว่าด้วยการเบิกจ่ายต่างๆ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(1) โครงสร้างองค์การโครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร กากับดูแลโดยสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด คณบดีเป็นผู้รับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีแล้ว
นามาถ่ายทอดสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อนาไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อ
ดาเนิ น งานตามที่ค ณบดี มอบหมาย ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร คณะกรรมการบริห ารกองทุน วิจั ยและ
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สร้างสรรค์ คณบดีดารงตาแหน่งคราวละไม่เกินสี่ปี และดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ โดยแต่งตั้ ง 4 รองคณบดี
1 ผู้ช่วยคณบดี 6 หัวหน้าภาควิชา และสานักงานคณบดี ทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 8 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พันธกิจด้านการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนปัจจุบัน
1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท

1.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ความต้องการหลัก

ความคาดหวัง

1) ได้รับความรู้และทักษะในหลักสูตรเพื่อ
นาความรู้ทางศิลปะไปประกอบอาชีพ
2) ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
3) หลักสูตรมีความทันสมัย

1) มีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติงานที่
เพี ย งพอ พร้ อ มต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
และมีความทันสมัย
2) โอกาสในการประกอบอาชีพได้
หลากหลาย และการมีงานทา
3) ทุนการศึกษา
1) ได้พัฒนาความรู้เพื่อที่จะนาไปพัฒนา 1) มีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติงานที่
ผลงานสร้างสรรค์
เพี ย งพอ พร้ อ มต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
2) ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ และมีความทันสมัย
หลักสูตรกาหนด
2) ความก้าวหน้าในอาชีพ
3) ทุนการศึกษา
1) เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดใน 1) มีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติงานที่
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ผู้เรียนในอนาคต
2.1 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ที่สนใจศึกษาต่อด้านศิลปะ
2.2 นักเรียน/นักศึกษา
2.3 บุคคลภายนอก
พันธกิจด้านการวิจัยสร้างสรรค์
3.
แหล่ ง ทุ น ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
พันธกิจด้านการบริการวิชาการ
4. ผู้รับบริการวิชาการ
4.1 ผู้รับบริการวิชาการที่เป็น
บุคคลและหน่วยงานภายนอก

ความต้องการหลัก
ผลงานสร้างสรรค์

ความคาดหวัง
เพี ย งพอ พร้ อ มต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
และมีความทันสมัย
2) เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

1) ได้รับข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรที่ถูกต้อง
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา
2) เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
1) ได้รับข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรที่ถูกต้อง
ครบถ้ ว น เพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า
ศึกษาต่อ
1) หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
เข้าศึกษาในระยะสั้น

สามารถตัดสิ นใจในการศึ กษาต่อได้
ถูกต้องตามความต้องการ
สามารถตัดสิ นใจในการศึ กษาต่อได้
ถูกต้องตามความต้องการ

ผลงานตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า
แ ห ล่ ง ทุ น ส่ ง ง า น ต า ม ก า ห น ด แ ล ะ
ดาเนินการตามข้อตกลง

1) ได้รับความรู้และมีการพัฒนาทางด้าน
ศิลปะเพื่อไปประกอบอาชีพ
2) ได้รับความรู้จากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับชาติ
3) นาผลงานศิลปะไปสร้างประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
พันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น งาน สืบสาน อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมศิลปะ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมของชาติ
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้ปกครอง
ผู้ ป กครองอยากให้ บุ ตรหลานเป็ นศิ ล ปิ น
และใช้ ค วามรู้ จ ากการเรี ย นไปประกอบ
อาชีพ
6.2 ศิษย์เก่า/บัณฑิต
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการพั ฒ นาของ
คณะฯ
กิจ กรรมที่เป็นความร่ว มมือระหว่างศิษย์

1. สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไป
ประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้สังคมเข้าใจและเข้าถึงงาน
ศิลปะ

เผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
บุต รหลานประสบผลส าเร็ จในการ
ทางานทางด้านศิลปะ
คณะยังคงมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่
ดี และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู่
สังคม
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.3 ผู้ใช้บัณฑิต

ความต้องการหลัก
เก่าและคณะเพื่อการพัฒนาองค์กร
ต้อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานได้
ตรงตามกาหนด

ความคาดหวัง
ความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของ
องค์กร

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ตารางที่ 9 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการนักเรียนเรียนดี
ทางศิลปะ

โรงเรี ย นคู่ สั ญ ญาความร่ ว มมื อ
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเซนคาเบรี ย ล
และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

บทบาท
ระบบงาน
ม ีค ว า ม ร ่ว ม ม ือ ใ น ก า ร
ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้
นัก เรีย นที ่ม ีค วามสามารถ
ในการสร้า งสรรค์ท างด้า น
ทัศ นศิล ป์ และมีผ ลการ
เรียนที่ดี ได้เ ข้า มาศึก ษาใน
คณะจิตรกรรมฯ
ม ีค ว า ม ร ่ว ม ม ือ ใ น ก า ร
ส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้
นัก เรีย นที ่ม ีค วามสามารถ
ในการสร้า งสรรค์ท างด้า น
ทัศ นศิล ป์ และมีผ ลการ
เรียนที่ดี ได้เ ข้า มาศึก ษาใน
คณะจิตรกรรมฯ

กลไกการสื่อสาร
ส่งเสริมการแข่งขัน

ขยายฐานนักเรียนที่เข้า - หนังสือราชการ นั ก เรี ย นมี คุ ณ สมบั ติ
ศึกษาต่อ
- สื่อสิ่งพิมพ์
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- เว็บไซต์คณะ
 - Facebook

ขยายฐานนักเรียนที่เข้า - หนังสือราชการ นั ก เรี ย นมี คุ ณ สมบั ติ
ศึกษาต่อ
- สื่อสิ่งพิมพ์
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
- เว็บไซต์คณะ
 - Facebook

คู่ความร่วมมือ
หน่ ว ยงานภายนอกที่ ส นั บ สนุ น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ทุนการศึกษา
กั บ หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น นั ก ศึ ก ษาให้ มี ผ ลงาน
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า เป็นที่ยอมรับ
บุคลากรทางการสร้างสรรค์
หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมทางศิลปะ
ได้แก่
บริษัท บางกอกกลาส, บริษัท ไทย
เบฟเวอร์ เ รจ จ ากั ด , หอศิ ล ป์
BACC, หอศิลป์กรุงไทย, MOCA
Bangkok, บริษัท ไทยออยล์
บริษัท SCG, มูลนิธิบัวหลวง
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ , ธนาคาร
ออมสิน, ธนาคารยูโอบี และ
บริษัท ปตท.

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กั บ หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
กิ จ กรรมทางศิ ล ปะและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการ
สร้างสรรค์

ข้อกาหนด

การประชุ ม หรื อ
ป ร ะ ชา สั ม พั น ธ์
หน่วยงานที่ให้การ
ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษา
ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ การประชุ ม หรื อ
โครงการ/กิ จ กรรมให้ ป ร ะ ชา สั ม พั น ธ์
เป็นที่รู้จักต่อสาธารณ หน่วยงานที่ให้การ
ส นั บ ส นุ น
ทุนการศึกษา

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ในการสนับสนุนทุนฯ

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
ในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรม
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ผู้ส่งมอบและ
บทบาท
คู่ความร่วมมือ
ระบบงาน
ส่งเสริมการแข่งขัน
สถาบันหรือองค์กรต่างประเทศที่มี มี ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ความร่วมมือ ได้แก่
การเรี ย นการสอน เทคนิ ค ทั ก ษ ะ ส า ก ล ข อ ง
การสอน และการท าวิ จั ย นักศึกษา มีเทคนิคการ
ร่วมกัน
สอนและนวัตกรรมการ
สอน

กลไกการสื่อสาร

ข้อกาหนด

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข้อกาหนดและเงื่อนไข
จ ด ห ม า ย แ ล ะ ใน MOU
อีเมล์

P. 2 สภาวการณ์ขององค์การ
ก.สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับในการแข่งขัน : คณะจิตรกรรมฯ จัดอยู่ในคณะทางด้านศิลปะชั้นนาในประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด 5 ดาว ทางด้าน Arts & Culture จาก QS Star Rating System
ปัจจุบันคณะจิตรกรรมฯ มุ่งเน้นในการแข่งขันเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยอาศัย
เกณฑ์พิจารณาจากจานวนรางวัลจากการประกวด จานวนรางวัลเชิดชูเกียรติทางด้านศิลปะ การได้รับเชิญเข้าร่วมแสดง
นิทรรศการศิลปะในหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ชั้นนาในระดับชาติและนานาชาติ และการได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
ศิลปะในเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติ เช่น ART FAIR และ BIENNALE ซึ่งคณะจิตรกรรมฯ พิจารณาคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นคู่เทียบ
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน :
ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ
การเปลี่ยนแปลงทาง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลต่อ - จัดสรรงบประมาณเงินรายได้และจัดหาแหล่ง
เศรษฐกิจ (เศรษฐกิจตกต่า การตัดสินใจในการเข้าศึกษาในสถาบัน ทุนสนับสนุนจากภายนอกสาหรับจัดสรร
ค่าเทอมสูงขึ้น)
ใกล้ภูมิลาเนา เนื่องจากประหยัด
ทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่าย และนักศึกษามีภาระเพิ่มขึ้น - สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกใน
ในการจัดหางบประมาณสาหรับ
การสนับสนุนทุนการศึกษา
การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ - สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกใน
(นโยบายรัฐบาลในการ
เผยแพร่ผลงานศิลปะและการส่งเสริม การสร้างกิจกรรมทางศิลปะ
สนับสนุนการศึกษาทางด้าน ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านศิลปะ - สร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานและส่งเสริม
ศิลปะ)
ลดน้อยลง
การเชื่อมโยงกับวงการศิลปะภายนอก
การแข่งขันในวงการศิลปะ - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันสูง - สนับสนุนงบประมาณให้แก่นักศึกษาในการ
ในการส่งประกวดในระดับนานาชาติ
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติ
- โอกาสในการแข่งขันมีน้อยเมื่อเทียบ - จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
กับจานวนนักศึกษาและคณาจารย์
นักศึกษาและคณาจารย์ในการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ผลงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
มากขึ้น
ทุนวิจัยสร้างสรรค์
- คณาจารย์มีความสนใจน้อยในการ
- สร้างกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เงื่อนไขใน
ขอรับทุนวิจัยสร้างสรรค์จากหน่วยงาน การขอรับทุนวิจัย
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน

ผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขัน โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ
ภาครัฐภายนอก

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ตารางที่ 12 บริบทเชิงกลยุทธ์ ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ด้านหลักสูตร
- หลักสูตรจาเป็นต้องมีความเท่าทันกับองค์
ความรู้ของศิลปะระดับนานาชาติ ซึ่งต้องได้รับ
การปรับปรุงให้ทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรต้องมีศักยภาพเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของวงการศิลปะ
- อุปสรรคด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร
ด้านงานสร้างสรรค์และ การเพิ่มผลงานงานสร้างสรรค์ วิจัย และการ
วิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
ด้านบริการวิชาการ

ด้านบุคลากร

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
- หลักสูตรได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้สามารถปรับตัวเพื่อเท่า
ทันกับยุคสมัย
- บุคลากรมีผลงานสร้างสรรค์ เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
มีเครือข่ายการทางานสร้างสรรค์ และ
งานวิจัย รวมทั้งความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม/โครงการร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกระดับชาติและนานาชาติ
- ศาสตร์ทางศิลปะเข้าถึงชุมชนยังไม่มากพอ
- บุคลากรของคณะได้ริเริ่มโครงการบริการ
- งบประมาณสนับสนุนทางด้านบริการวิชาการ วิชาการและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมี
ลดน้อยลง
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
- คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนภายนอก ซึ่งมีความเป็นไปได้ใน
การหางบประมาณสนับสนุน
- อุ ป ส ร ร ค ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ ว ย คณาจารย์มีชื่อเสียง มีผลงานสร้างสรรค์
ภาษาต่างประเทศของบุคลากร
และงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
- ภาระงานของบุคลากรมีปริมาณที่มาก
นานาชาติ
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หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1.1 ก (1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม (วิธีการที่ผู้นาระดับสูงดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบัน)
วิสัยทัศน์ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปัจจุบัน คือ “มุ่งสู่การเป็น
คณะวิชาชั้นนาทางด้านทัศนศิลป์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ” เสนอโดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์
กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมฯ และทีมผู้บริหาร เมื่อครั้งเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม
ฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 และในแผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2560 - 2564) โดนมีพื้นฐานมาจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคณะฯ จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ปรับให้สอดคล้ องกับความคิดเห็น ของนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่ต้องการให้คณะ
จิตรกรรมฯ รักษามาตรฐานความเป็นคณะวิชาชั้นนาด้านศิลปะของประเทศไทย และพัฒนาไปสู่การสร้างชื่อเสียงและ
ความเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ อีกทั้งยั งเป็น การปรับให้ส อดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลั ยศิล ปากรนั่นคือ
“ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์”
ค่านิ ย มของคณะจิ ตรกรรมฯ ในปั จจุ บั นคือ AESTHETIC มีที่มาจาก Ability, Excellence, Spirit,
Transparency, Happiness, Ethic, Tradition, Innovative และ Contemporary อันหมายถึง การเป็น
สถาบันการศึกษาศิลปะที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ (Ability) ไปสู่ความยอดเยี่ยม (Excellence) ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข (Happiness) ขับเคลื่อนองค์กรร่วมกันด้วยจิตวิญญาณอันมุ่งมั่น (Spirit) ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมจริยธรรม (Ethic) และการบริหารจัดการที่โปร่งใส (Transparency) เพื่อผสมผสานองค์ความรู้จากประเพณี
วัฒนธรรม (Tradition) กับแนวความคิดสร้างสรรค์ของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary) ให้พัฒนาไปสู่นวัตกรรมทาง
ศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (Innovative) เป็นการปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม 2563 จากที่ประชุมผู้บริหาร อันประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนการสอนและอัตลักษณ์
ของคณะจิตรกรรมฯ อีกทั้งยังสอดคล้องกับค่านิยมที่ป รับปรุงใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นั่นคือ TEAM อันหมายถึง
Transparency (มีความโปร่งใส) Excellence (มุ่งเน้นความเป็นเลิศ) Amicability (มีความเป็นกัลยาณมิตร) และ
Moral Courage (มีความกล้าหาญทางจริยธรรม)
ทั้งนี้ คณบดี ได้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ารับตาแหน่งผู้บริหารของคณะวิชา
โดยเริ่มต้นการแถลงต่อที่ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการสัมมนาบุคลากรของคณะจิตรกรรมฯ ตั้งแต่ปีแรกที่รับ
ตาแหน่ง เน้นย้าโดยการแต่งตั้งตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิ เศษและวิเทศสัมพันธ์ เพิ่มเติมจากตาแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนมีหน้าที่เพิ่มเติมในการมุ่งเน้นสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรคณะจิตรกรรมฯ
จากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะคณะวิชาชั้นนาด้านทัศนศิลป์ คณบดีแถลงและอธิบาย
ถึงกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ อย่างต่อเนื่องกับที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิชา ซึ่งมีการประชุมในทุกเดือน อีกทั้ง
ยังส่งมอบแนวความคิดดังกล่าวต่อไปยังนักศึกษาและบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของคณะจิตรกรรม
ฯ รวมไปถึงผ่านถ้อยแถลงของคณบดีเมื่อกล่าวสู่สาธารณชนในการเปิดนิทรรศการและเปิดกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการ
โดยคณะจิตรกรรมฯ
ที่ส าคั ญ คือ การผลัก ดั น วิ สัย ทั ศ น์ แ ละค่า นิ ยมไปสู่ ก ารปฏิ บั ติจ ริ ง ผ่ านโครงการมากมายที่ ขับ เคลื่ อ นด้ ว ย
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะจิตรกรรม เช่นโครงการศิลปินและศาสตราจารย์รับเชิญ
นานาชาติ โครงการนิ ท รรศการและสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารนานาชาติ โครงการนิ ท รรศการโดยนั ก ศึ ก ษาไทยและ
ต่างประเทศจากภาควิชาต่างๆ นิทรรศการโดยคณาจารย์ ศิลปินรับเชิญ ศิลปินในพานัก โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
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สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรจากต่างประเทศ โครงการศิลปะกับ
ชุมชน โครงการศิลปะเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น เหล่านี้เป็นตัวอย่างนโยบายเชิงกลยุทธ์
ของคณบดีเพือ่ ช่วยสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางศิลปะและวิชาการศิลปะให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการค้นคว้าสร้างสรรค์ของ
บุคลากร ผลั ก ดัน นิ ทรรศการและโครงการกิจ กรรมเพื่อ เผยแพร่ผ ลงานให้ ตอบสนองความต้ องการด้านศิล ปะและ
วัฒนธรรมแก่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และศิลปินจากนอกรั้ว
มหาวิทยาลัยและจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีโครงการมากมายที่มุ่งเน้นการนาศักยภาพด้านศิลปะและศิลปวิทยาการมา
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปลูกจิตสานึกในคุณค่าศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
จากระดั บ รากหญ้ า สู่ ก ารแข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ พั ฒ นาคณะจิ ต รกรรมฯ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัย ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 ก (2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
พฤติกรรมทีผ่ ู้นาระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย
การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม ปรากฏอย่างชัดเจนในแนวคิดหลักของการบริหาร
โดยผู้ นาระดับสู งของคณะจิ ตรกรรมฯ เป็ นนโยบายสาคัญ ปรากฏอย่างชัดเจนในค่านิยมถึง 4 จาก 9 ข้อขอ งคณะ
จิตรกรรมฯ ได้แก่ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข (Happiness) ขับเคลื่อนองค์กรร่วมกันด้วยจิตวิญญาณอัน
มุ่งมั่น (Spirit) ควบคู่ไ ปกับ การส่ งเสริ มจริ ย ธรรม (Ethic) และการบริ ห ารจัดการที่โ ปร่งใส (Transparency)
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี ได้เสนอในวิสัยทัศน์ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เมื่อวันที่
26 มีนาคม พ.ศ. 2560 และในแผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560 –
2564) โดยระบุอย่างชัดเจนว่า ต้องมุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกในการรักองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงการ สร้าง
ความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการที่ยึดถือหลักการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินพันธกิจ และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต รวมทั้งการสร้างขวัญและกาลังใจ
ของบุคลากรทุกระดับ โดยจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในหมู่คณะ
คณบดีและทีมผู้บริหารคณะปฏิบัติงานตามนโยบายด้วยหลักการธรรมาภิบาล เน้นการทางานที่รวดเร็ว ส่งเสริม
ให้แต่ละฝ่ายทางานร่วมกันโดยการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และที่สาคัญคือกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบ และจริยธรรม มีการกระจายอานาจตัดสินใจให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย รวมไปถึงหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา
และประธานหลักสูตร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการทางาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ต่างๆ ทั้งในฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนงานและทุกภาควิชาอย่างเท่าเทียมกัน
มีการจั ด กิ จ กรรมเพื่อสร้ า งจิ ต ส านึ กในการรั กองค์ก รให้ แก่ บุค ลากรทุ กระดับ และสร้างความสามั คคี เช่ น
กิจกรรมวันไหว้ครูและครอบครูช่าง กิจกรรมวันศิลป์ พีระศรี (จัดงานควบคู่ไปกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย) งานเลี้ยงปี
ใหม่ กีฬาสัมพันธ์ และการสัมมนาบุคลากรของคณะจิตรกรรมฯ สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ
ชีวิต โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อทางานศิลปะร่วมกับชุมชน หรือพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ กิจกรรม
ทาบุญในวันสาคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสอดส่องดูแลการจัดสรรงบประมาณในโครงการต่างๆ คานึงถึงความคุ้มค่า การบริหารจัดการที่ถูกต้อง
ตามกฏระเบี ย บโดยให้ ไ ด้ ผ ลสู งที่ สุ ด ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งทั่ ว ถึง ค านึ ง ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ครอบคลุมบุคลากรทุกภาควิชาของคณะจิตรกรรมฯ การจัดสรร
15

ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนดาเนินการอย่างโปร่งใส มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ
คัดเลือกผู้รับทุนโดยมาจากตัวแทนของหลายๆ ภาควิชามาพิจารณาร่วมกัน
การพิจารณา KPIs รายบุคคล มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าสายงานโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจน โปร่งใส สร้างบรรยากาศให้เกิดคุณธรรมทั่ วทั้งองค์กร และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และนักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็น โดยผู้บริหารระดับสูงนาความคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันกับหัวหน้าส่วนงานและ
หัวหน้าภาควิชาต่างๆ ใช้การประชุมคณะกรรมการประจาภาควิชาที่จัดขึ้นทุกเดือนเป็นเวทีการปรึกษาแ ละหารือเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ มีการกากับและติดตามการประเมินผลผ่านระบบการดาเนินงานคณะและคณบดีตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยในทุกปีงบประมาณ
1.1 ก (3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จ
ผู้นาระดับสูงดาเนินการอย่างไรเพื่อทาให้สถาบันประสบความสาเร็จทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของคณะจิตรกรรมฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัยศิลปากรและ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยยังรักษาลักษณะเฉพาะและจุดเด่นของคณะจิตรกรรมฯ ไว้ คือ “เป็นคณะวิชาต้นแบบแห่งการ
สร้างสรรค์ สร้างสุนทรียะทางศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ” (ตามมติเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการคณะ
จิตรกรรมฯ ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560) โดยมุ่งเน้นไปที่ “การเป็นคณะวิชาชั้นนาทางด้านทัศนศิลป์
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” (การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดารงตาแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เมื่อวัน
26 มีนาคม 2560) ดังนั้นเงื่อนไขที่สาคัญที่สุดของคณะจิตรกรรมฯ คือการสร้างสถาบันที่นัก ศึกษา คณาจารย์ และศิษย์
เก่ า ประสบความส าเร็ จ ตามบริ บ ทของวงการศิ ล ปะระดั บ นานาชาติ โดยสามารถอธิ บ ายและชี้ วั ด การประสบ
ความสาเร็จดังกล่าวได้จากจานวนนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลจากการการประกวดศิลปะระดับชาติและ
นานาชาติ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติและนานาชาติ ได้รับเชิญให้จัดแสดงผลงานในหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ระดับชาติและนานาชาติ และได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนศิลปินไทย จัดแสดงในเทศกาลศิลปกรรมระดับนานาชาติ เช่น
International Art Fair และ Biennales / Documenta เป็นต้น
ผู้นาระดับสูงได้กาหนดนโยบายสาคัญหลายๆ ด้านเพื่อผลักดันให้คณะจิตรกรรมฯ ประสบความสาเร็จตามบริบท
ของวงการศิลปะระดับนานาชาติ อาทิเช่น นโยบายการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับที่เปิดสอนในปัจจุบัน เพื่อ
รองรับกับการเป็นคณะวิชาทางด้านทัศนศิลป์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นมาตรฐานเชิงคุณภาพเป็นหลัก
มีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันสมัยผ่านการแสดงความคิดเห็นของคณาจารย์จากทุกภาควิชาช่วยระดม
ความคิดเห็นในเวทีการประชุมกรรมการหลักสูตรต่างๆ ปรับปรุงกายภาพทั้ง 2 วิทยาเขต เพื่อสร้างบรรยากาศในจัดการ
เรียนการสอนเป็นเหมาะสมกับการเป็นคณะวิชาแห่งการสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ สนับสนุน
การจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านศิลปะให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดกิจกรรมความ
ร่วมมือที่ชัดเจนมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง
ในด้านเงินทุน คาปรึกษา และโครงการความร่วมมือ เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
และส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่ในนิทรรศการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น
นอกจากการประสบความสาเร็จในบริบทของวงการศิลปะระดับนานาชาติแล้วนั้น นโยบายของผู้นาระดับสูงของ
คณะจิ ตรกรรมฯ ยั ง มุ่งเน้ น ไปที่ บริ บ ทของการเป็น สถานศึกษาชั้ น น าของประเทศไทย โดยใช้เ กณฑ์ เงื่อ นไขตาม
มาตรฐานเดียวกับ คณะวิช าอื่น ๆ ควบคู่ไปด้ว ยกัน อาทิเช่น นโยบายสนับสนุนและผลั กดันบุคลากรรุ่นใหม่ ให้ เห็ น
ความสาคัญในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและเพิ่มพูนคุณวุฒิการศึกษาโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา
ส าหรั บ ผู้ ศึก ษาต่อ ในระดับ ปริ ญญาเอก เรี ย นฟรีในหลั กสู ต รปรัช ญาดุษ ฎีบัณฑิ ต สาขาทัศ นศิล ป์ คณะจิตรกรรมฯ
โครงการมอบทุนสนับสนุนและส่งเสริ มคณาจารย์ให้มีการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ตารา หรือการ
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ทาการวิจัยสร้างสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
มาใช้เป็นสื่อกลางอย่างเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนการดาเนินการจัดทา
วารสารคณะจิตรกรรมฯ ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ที่สาคัญที่สุดคือ ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบาย โครงการ นิทรรศการ และทุนสนับสนุนมากมาย เพื่อส่งเสริมให้
ผลงานศิลปะหรือผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์มีความสาคัญและได้รับการยอมรับในฐานะผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้
ให้กับวงการวิชาการและวงการการศึกษาได้ในวงกว้าง สามารถใช้ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะเป็นผลงานวิชาการ
สาหรับการขอตาแหน่งวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพตามแนวทางเฉพาะตนในด้านการ
สร้างสรรค์ ด้านวิชาการศิลปะ ด้านการวิจัย หรือบูรณาการศิลป์และศาสตร์ที่คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศในสาขาศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งหมดเพื่อให้คณะจิตรกรรมฯ รักษาความเป็นผู้นาและสร้างความเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ศิลปะร่วม
สมัยที่สาคัญในระดับชาติและนานาชาติ
ในด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นโยบายของผู้นาระดับสูงคือการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตัว เอง เพื่อสร้างประสบการณ์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความสามัคคี และสร้างจิตสาธารณะ การบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสานึกในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเตรียมความพร้อมสาหรับชีวิตการ
ทางานจริงนอกรั้วมหาวิทยาลัย เช่นการจัดกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ และกิจกรรมวิชาการเชิงสร้างสรรค์ การ
สร้ า งสั ม พั น ธภาพและมิ ต รภาพระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และนั ก ศึ ก ษาศิ ล ปะใน
ต่างประเทศ อาทิ โครงการ Arts Fairs และโครงการ Open House เป็นประจาทุกปี
อีกส่วนสาคัญของนโยบายโดยผู้นาระดับสูงของคณะจิตรกรรมฯ คือการส่งเสริมการบริการวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒ นธรรมแก่สั งคม ปลู ก จิ ตส านึ กให้ กับ คนในชุ มชนเพื่ อตระหนัก ถึงคุ ณค่ าศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ส่ งเสริม การ
สร้างสรรค์ศิลปะกับชุมชนและสิ่ งแวดล้อมโดยใช้ศักยภาพของหลักสูตรและศักยภาพของบุคลากรคณะจิตรกรรมฯ เป็น
พื้นฐานในการดาเนินงาน ร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรเอกชน นาองค์ความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาชุมชนและสังคมในแนวทางที่สร้างสรรค์ ให้สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของสภาพแวดล้อมในบริบทของชุมชนนั้นๆ เพื่อ
ความยั่งยืนของผลลัพธ์โครงการ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของแต่ละภาควิชา เพื่อให้เนื้อหาโครงการสอดคล้อง
ธรรมชาติของบุคลากรและเป็นประโยชน์ทางอ้อมกับการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานศิลปะควบคู่ไปกับประโยชน์ของ
ชุมชน เช่น โครงการคัดลอกและอนุรัก ษ์จิตรกรรมฝาผนังโดยภาควิชาศิลปไทย โครงการอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการสอนศิลปะโดยภาควิชาทฤษฎีศิลป์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคภาพพิมพ์กับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
โดยภาควิชาภาพพิมพ์ และโครงการสร้างสรรค์และติดตั้งผลงานจิตรกรรมในโรงพยาบาลเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น
1.1 ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์การ
1.1 ข. (1) การสื่อสาร
การดาเนินการของผู้นาระดับสูงในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบันกับผู้เรียนและ
ลูกค้าหลักกลุ่มอื่น
การสื่อสารระหว่างผู้นาระดับสูงกับบุคลากรในคณะวิชา ดาเนินการใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1) การสื่อสารกับสาธารณชนทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลองค์การ นโยบาย โครงการ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งคณะจิตรกรรมพัฒนาช่องทางในการสื่อสารดังกล่าวในสองลักษณะคือ ในรูปแบบ Offline ได้แก่การ
ติดประกาศ โปสเตอร์ จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในบริเวณภายในคณะฯ และภายนอกคณะ และ รูปแบบ Online
ด้วยการสื่อสารผ่าน Website และ Official Facebook Page ของคณะจิตรกรรมฯ เพื่อสื่อสารกับสาธารณชนในวง
กว้าง ซึ่งคณะจิตรกรรมฯ ได้มีการปรับปรุงเว็ บไซต์และ Official Facebook Page อยู่เสมอ อีกทั้งยังส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสามารถกากับควบคุมการสื่อ สารได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ มีการตรวจสอบและ
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ควบคุมเนื้อหาการสื่อสารโดยรองคณบดีผู้ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักศึกษาในคณะที่มีความสนใจ
ในด้านการสื่อสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการทาข้อมูลทั้งในแง่ของภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ ซึ่งสามารถสื่ อสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์กับสาธารณชนกลุ่มเป้าหมายที่มีวัยใกล้เคียงกับนักศึกษาได้มากขึ้น การสนับสนุนเกิดขึ้นทั้งในด้าน
การให้โอกาส การจัดอบรมเสริมทักษะ และการให้ทุนสนับสนุน
2) การสื่อสารกับเฉพาะนักศึกษา และบุคลากรภายในคณะ ซึ่งคณะจิตรกรรมพัฒนาช่องทางในการสื่อ สาร
ดังกล่าวในสองลักษณะคือ Offline และ รูปแบบ Online เช่นเดียวกัน โดยรูปแบบหลักของ Offline ในลักษณะนี้คือการ
ประชุม ตั้งแต่ในระดับของการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีคณบดี
และทีมรองคณบดีเป็นผู้นาการประชุม ซึ่งจะถูกสื่อสารต่อเนื่องไปยังการประชุมระดับหน่วยงาน ภาควิชา คณะกรรมการ
นักศึกษา และกลุ่มย่อยต่อไป ซึ่งการประชุมกรรมการประจาคณะจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน นอกจากนี้ยังมี
การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ในลักษณะกลุ่มปิด เช่น กลุ่ม Facebook หรือ กลุ่ม Line ที่ตั้งขึ้นเฉพาะภารกิจ หรือ
เฉพาะโครงการ กลุ่ มคณะกรรมการดาเนินโครงการย่อยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งลักษณะการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ใน
ลักษณะกลุ่มปิดดังกล่าวนี้ ผู้นาระดับสูงจะมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สื่อสารข่าวสารในแต่ละลักษณะ โดยมีคณาจารย์หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กากับ แบ่งแยกไปตามเนื้อหาของ
งาน เช่น การสื่อสารด้านการรับ สมัครนักศึกษา การสื่อสารด้านกิจการนักศึกษา การสื่ อสารด้านหลักสูตรและงาน
วิชาการ การสื่อสารด้านทุนและกิจกรรมต่างประเทศ การสื่อสารด้านงานเผยแพร่และนิทรรศการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมโครงการพิเศษที่มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะโดยเฉพาะ เช่น
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ โครงการพี่เก่าเล่าให้ฟัง (ศิษย์เก่าสื่อสารกับศิษย์ปัจจุบัน) โครงการอบรมสัมมนา
บุคลากร เป็นต้น
เป้าหมายของนโยบายด้านการสื่ อสารของคณะจิตรกรรมฯ คือเพื่อสร้างการรับรู้กับสาธารณชนและบุคลากร
ภายในคณะอย่างโปร่งใส และรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มุ่งเน้นการนาเสนอคณะจิตรกรรมฯ ในฐานะ “คณะวิชาชั้นนา
ทางด้านทัศนศิลป์ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ”อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นาระดับ สูงของคณะ
ดังนั้นเนื้อหาหลักในการสื่อสารคือโครงการต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรควบคู่ไป
กับการเชื่อมโยงและบริการวิชาการไปสู่สาธารณชนภายนอก เช่น การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมของ
นักศึกษา นิทรรศการ และกิจกรรมด้านการต่างประเทศ ที่สาคัญที่สุดคือการเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะจิตรกรรมฯ กับเวทีภายนอก ยกย่องชมเชยนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล ได้รับการเชิดชูเกียรติ การรับเชิญเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ หรือเข้าร่วมในการประชุมเชิง
วิชาการต่างๆ เป็นต้น
1.1 ข. (2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
การดาเนินการของผู้นาระดับสูงเพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ทาให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ค่านิยม และนโยบายของผู้นาระดับสูงของคณะจิตรกรรมฯ มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติการ
จริง ในรูป แบบของการด าเนิน โครงการ ผ่านการกากับและควบคุมของผู้บริห าร คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น โครงการภายใต้ก ารรั บ ผิ ดชอบของรองคณบดีฝ่ ายบริห าร เช่นโครงการพั ฒ นากายภาพของคณะ
จิตรกรรมฯ ให้ มีศักยภาพพร้ อมส าหรั บ การเรี ย นการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุงพื้นที่ให้ ส วยงามและ
ปลอดภัย เหมาะสมกับการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทางด้านทัศนศิลป์ และโครงการบริหารจัดการสินทรัพย์และ
ทรัพย์สินของคณะจิตรกรรมฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามแนวทางของการพัฒนาเพื่อสร้างทุนทรัพย์ทางศิลปวัฒนธรรม
และทุนทรัพย์ทางปัญญาที่ยั่งยืน โครงการทางด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรรมการ
หลักสูตรต่างๆ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รวมไปถึงโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พร้อมรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และแนวทางที่กาหนด
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จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โครงการด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษา และกิจการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา รวมถึงการแสวงหา
แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา สวัสดิการการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา ส่วนสุดท้ายคือโครงการด้านการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจกรรม
สร้างองค์ความรู้และนิทรรศการระหว่างบุคลากรภายในคณะกับคณาจารย์ ศิลปิ น และนักศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็น
นโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของคณบดี ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทางศิลปะ ทั้ง
การสร้างสรรค์และวิชาการศิลปะของคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งระดับประเทศ
และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพของคณะจิตรกรรมฯ ที่เป็นศูนย์กลางที่สาคัญของการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
โครงการทั้งหมดเหล่านี้เริ่มต้นดาเนินการโดยการวางแผนในทีมของผู้นาระดับสูง พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่า ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ และลาดับความจาเป็น ประกอบกับการคาดการณ์สถานการณ์ของ
แต่ละปี ส่งเสริมการทางานเป็นทีม ให้โอกาสทุกภาควิชาและทุกหน่วยงานได้เสนอแผนการดาเนินโครงการล่วงหน้า และ
จัดสรรงบประมาณให้เท่าเทียมกันไปในแต่ละภาควิชาอย่างเหมาะสมลดความซ้าซ้อนของโครงการ ควบรวมและบูรณา
การโครงการที่มีความคล้ายคลึงหรือมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกันได้ เพื่อให้โครงการได้ผลลัพธ์ที่สูงที่สุด
สนับสนุนการแบ่งงาน บางภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน
กระจายการมีส่วนร่วมโดยบุคลากรจากทุกภาคส่วนและทุกภาควิชา วางแผนการดาเนินงานระยะสั้นและระยะยาว
กาหนดกรอบเวลาดาเนินการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปีงบประมาณ กาหนดตัวชี้วัดและประเมินผลอย่างเป็นธรรม
และเหมาะสมกับธรรมชาติของโครงการแต่ละโครงการ เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะฯ
ดาเนินการแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกเพิ่มขึ้นจากงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ได้มาจากโครงการความร่วมมือ โครงการบริการวิชาการ โครงการพิเศษ ฯลฯ ร่วมกับ สถาบัน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน บุคคล และศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นทุนสารองระยะยาวสาหรับอนาคต วางแผนการดาเนินงานโครงการ
ต่า งๆ โดยเน้ น ความคุ้ ม ค่า และความยั่ ง ยื น และหาช่ อ งทางในการสร้ างรายได้ ควบคู่ ไปกั บการรัก ษาคุ ณ ภาพและ
ยุทธศาสตร์ของคณะให้ยังคงเข้มแข็ง และไม่สูญเสียอัตลักษณ์ขององค์การ
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 ก. การกากับดูแลองค์การ
1.2 ก. (1) การกากับดูแลจากสถาบันที่ทาให้มั่นใจว่ามีการกากับดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับสูงนาแนวนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมากาหนดเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติใน
เรื่องการกากับดูแลองค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีการกากับดูแลที่ดีโดยคณะกรรมการประจาคณะที่แต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่กากับดูแลการทางาน โดยมีคณบดีเป็น ประธานและมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็น
กรรมการประจาคณะทาหน้าที่ในการให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ กระจายอานาจในการกากับติดตามและการ
ตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเป็นขั้นตอน โดย คณะกรรมการชุดต่าง ๆ กลั่นกรองเรื่องที่นาเสนอ มีการ
กาหนดวาระการประชุมในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ระดับฝ่าย งานสนับสนุน ระดับหลักสูตร ไปจนถึงระดับคณะ
คณบดีจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และมีการ
รายงานผลการดาเนินการประจาปี ทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการกากับดูแลให้เป็นไปตามระบบ
ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และคณบดีมอบหมายรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย รับผิดชอบการ
บริหาร กากับ ประเมินผล และรายงานผลการดาเนิน งานตามตัวชี้วัดที่ได้จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการซึ่งครอบคลุมทั้ง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะ
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งานแผนและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ รวบรวม วิ เ คราะห์ และรายงานผลตามตั ว ชี้ วั ด ให้ กั บ
มหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ คณะทบทวนระบบการกากับดู แลจากผล
การดาเนินงานตามแผน ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร และผลการติดตามและ ประเมินผล
การดาเนินงานของคณะและคณบดี เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการกากับ ดูแลต่อไป เช่น การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
หลั กสู ตรทุกหลั กสูตรให้ ได้มาตรฐานตามระบบการ ประกันคุณภาพของ AUN-QA โดยมีการปรับปรุงระบบให้ มี
ประสิทธิผล โดยทบทวนนโยบายการกากับดูแลองค์กรในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางปฏิบัติ กับวิสัยทัศน์
ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมีการติดตามรายงานความก้าวหน้า นาอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงแก้ไข
1.2 ก. (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้นาระดับสูงถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง สาหรับทีมบริหารทุกคน มีการลงนามคา
รับรองปฏิบัติราชการในระดับผู้ทางานบริหาร มีการตกลงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานประจาปี (KPIs) กับบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เป็นรายบุคคล โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็นภาระงานหลัก งานรอง และ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้นา
ระดับสูง เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน มีกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วม โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ประจาคณะ ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ตัวแทนสายอาจารย์ ตัวแทน สายสนับสนุน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นผู้ช่วยให้คาแนะนาและข้อคิดเห็น และวาระการประชุมที่สาคัญ มีการกลั่นกรองเรื่องที่นาเสนอ ผ่านคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน เริ่มต้นจากคณบดีและคณะได้รับการประเมินผล การ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของระบบการประเมินการปฏิบัติงานในระดับรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร อาจารย์ และ บุคลากรสายสนับสนุน ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง มีคณบดีเป็นประธาน เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ขององค์กร ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน และนาผลการประเมินไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรปีต่อไป ผู้นาระดับสูงนาผลการ ประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงระบบการองค์กร
1.2 ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม
1.2 ข. (1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและทาให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมี
จริยธรรม
คณะยึดถือแนวทางการปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ศิลปากร มี
โครงสร้างหน่วยงานเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรโดยมอบหมายทีมคณะกรรมการ รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ในกรณีที่หลักสูตรและการบริการมีผลกระทบในเชิงลบ แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายอานาจให้สามารถจัดการ
แก้ไขปัญหาเล็กน้อยได้อย่างทันท่วงที แต่ถ้าหากผลกระทบเชิงลบค่อนข้างรุนแรง บุคลากรของคณะสามารถรายงานผ่าน
หัวหน้าหน่วยงาน และรายงานต่อขึ้นมาสู่ทีมบริหาร และจะมีการพิจารณานาเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการประจาคณะเพื่อหา
วิธีการแก้ไขปัญหาในลาดับต่อไป ซึ่งเนื่องจากการประชุมจัดขึ้นทุกเดือน จึงทาให้ค่อนข้างทันต่อการแก้ไขปัญหาได้ หรือ
ในกรณีฉุกเฉิน ผู้นาระดับสูงสามารถเรียกประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
การคาดการณ์ล่ว งหน้ าในประเด็นที่เป็นข้อกังวลของผู้เรียน ลูกค้า และผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ย ที่มีต่อหลักสูตร
บริการ และการปฏิบัติการ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ใช้บัณฑิต เป็น
ประเด็นหลักที่ผู้นาระดับสูงกระตุ้นให้คณะกรรมการในระดับภาควิชา และหลักสูตร ควรคานึงถึงอยู่เสมอ ผู้นาระดับสูง
เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการสามารถนาข้อกังวลเข้าเสนอสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะได้ โดยผ่านทางหัวหน้าภาควิชา รองคณบดี หรือตัวแทนภาควิชา เพื่อจะได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในเชิงรุก
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คณะให้ความสาคัญในการปรับ ปรุ งให้ การบริห ารงานทุกส่ว นให้ มีความ รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ใช้การประเมินผล การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหลักสูตรผ่าน
เกณฑ์ โดยมีคณะกรรมการ วิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็น ผู้คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการ
ควบคุมติดตามการ ปรับปรุงหลักสูตรในทุกรอบการปรับปรุง เพื่อให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในปี การศึกษา 2563 มีความท้าทายหลายประเด็นที่นามาซึ่งข้อกังวล เช่น โรคระบาด อัตราการเกิดของ
ประชากร และเศรษฐกิจที่ตกต่าซึ่ง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวงการศิลปะ ซึ่งผู้นาระดับสูงได้วางแผนทาโครงการ
ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมจากกระบวนการสอบถามความคิดเห็นที่ทา
มาตามปกติในแต่ละปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นจริงมากยิ่งขึ้นในสภาวะที่สถานการณ์การศึกษา
สุ่มเสี่ยงมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของคณะจิตรกรรมฯ ให้มีความเข้มข้น
และได้มาตรฐานตามแนวความคิดของระบบประกันคุณภาพ Ed-PEx และ AUN-QA ซึ่งเริ่มต้นบังคับใช้แล้วโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.2 ข. (2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมและทาให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมี
จริยธรรม
คณะมีการกากับดูแลการปฏิบัติงานทุกด้านให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม โดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่กากับดูแล
การดาเนินงาน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล ในส่วนของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน มีแนวทางส่งเสริมตามคู่มือจรรยาบรรณ อาจารย์ และจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณบดี
เป็นผู้ประพฤติเป็นตัวอย่าง ในการประชุมสัมมนา คณะประจาปี มีการให้ความรู้ทางด้านจริยธรรมกับอาจารย์ เช่น เรื่อง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในกรณีที่มีการกระทาขัดต่อจริยธรรม คณบดีจะเป็นผู้เสนอตั้งกรรมการสอบสวนทางจริยธรรม เพื่อ ดาเนินการ
ตักเตือนและ/หรือลงโทษตามระเบี ยบ ส าหรั บนักศึกษา คณะให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายลิ ขสิทธิ์ ในรายวิชาระดับ
ปริญญาตรี และการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยระดับปริญญาโท รวมทั้งมีการกากับ
ดูแลพฤติกรรมและการใช้ชีวิตจากฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้คอยดูแล ควบคุม หากฝ่าฝืนหรือทาผิด จะมีการตักเตือน
และลงโทษ และแจ้งผู้ปกครองทราบต่อไป
1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
1.2 ค. (1) ความผาสุกของสังคม
วิธีการที่สถาบันคานึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน
พันธกิจของคณะจิตรกรรมฯ คานึงถึงความผาสุกของสังคมเป็นหัวข้อสาคัญ ผู้นาระดับสูงมีนโยบายในการสร้าง
ความผาสุกด้วยการขับเคลื่อนของงานศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากการผลิตบัณฑิตทางศิลปะและวิชาการศิลปะให้มี
คุณภาพ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพชั้นสูง ประเด็นสาคัญยังต้องสอนให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อบุคคล ต่อส่วนรวม สนองความต้องการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมในระดับชาติ และนานาชาติ สร้าง
องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นแหล่งทุนทรัพย์ทางปัญญา ทุนทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ที่สาคัญคือต้องรู้จักการนาศักยภาพด้านศิลปะและศิลปวิทยาการมาให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม ปลูกจิตสานึกใน
คุณค่าศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนจากระดับรากหญ้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาคณะจิตรกรรมฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์
โครงการจานวนมากของคณะจิตรกรรมฯ สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ให้ดาเนิน
กิจกรรมทางศิลปะกับชุมชน เป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งชุมชนและท้องถิ่น โดยนาศักยภาพและองค์
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ความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาชุมชน และสังคมในแนวทางที่สร้างสรรค์ และปลูกจิตสานึกให้กับ
คนในชุมชนผู้รับบริการได้ตระหนักเห็นความสาคัญ ในคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน
1.2 ค. (2) การสนับสนุนชุมชน
วิธีการที่สถาบันดาเนินการในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญ
ชุมชนที่สาคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับคณะจิตรกรรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้ง
ของคณะวิ ช า ทั้ ง สองวิ ท ยาเขต ได้ แ ก่ชุ ม ชนอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด นครปฐมและชุ ม ชนในเขตเก าะรั ต นโกสิ น ทร์ ข อง
กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงชุมชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิชาอื่นๆ ที่อาศัยและเรียนที่ทั้งสองวิทยาเขต
ซึ่งคณะจิตรกรรมฯ มีนโยบายในการเผยแพร่และบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมเชิง
วิช าการ การประชุมเชิงวิช าการ การบรรยาย รวมไปถึงกิจกรรมนิทรรศการศิล ปะ จัดขึ้นภายในหอศิล ป์ของคณะ
จิตรกรรมฯ ซึ่งชุมชนเหล่านี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ที่ผู้นาระดับสูงของคณะเชื่อว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์
หลักจากองค์ความรู้ของคณะจิตรกรรมฯ และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ถึงความสาคัญและคุณค่าของ
งานศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณะจิตรกรรมฯ เป็นแกนกลางในการเผยแพร่
2) อีกหนึ่งชุมชนที่มีความสาคัญคือ ชุมชนวงการศิลปะทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ที่ซึ่งนักศึกษา คณาจารย์
และศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ นักวิจารณ์ นักวิชาการ นักจัดการ
ศิลปะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดการพัฒนา และในฐานะผู้ดู ผู้ศึกษาและเรียนรู้ถึงพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ผู้นาระดับสูงของคณะจิตรกรรมฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการผลักดันให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเข้าไป
เชื่อมโยงกับชุมชนศิลปะทั้งทางตรง และทางอ้อม ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับชีวิตจริงหลังจาก
จบการศึกษาไปแล้ว เช่นจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการ การให้ความรู้นอกห้องเรียน และการจัด
บรรยายพิเศษ คณะจิตรกรรมฯ มุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือกับองค์ กรภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุน
ชุมชนศิล ปะให้ เจริญก้าวหน้ า ดาเนิน กิจ กรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมในเชิงวิช าการ และนิทรรศการร่ว มกัน ส่ งเสริมให้
คณาจารย์ให้จัดแสดงผลงานในระดับนานาชาติ และจัดโครงการเพื่อนาผลงานของอาจารย์คณะจิตรกรรมเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนศิลปะเกิดความเคลื่อนไหว และพัฒนารุดหน้าทัดเทียมกับนานาชาติ
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์
2.1 ก. (1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เริ่มต้นโดยการยึดนโยบายและวิสัยทัศน์ที่คณบดีเสนอไว้ในที่ประชุมกรรมการประจา
คณะจิตรกรรมฯ และต่อประชาคมของคณะจิตรกรรมฯ ตั้งแต่เริ่มต้นรับตาแหน่งคณบดีของคณะจิตรกรรมฯ คือ “มุ่งสู่
การเป็นคณะวิชาชั้นนาทางด้านทัศนศิลป์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”เป็นแกนกลางในการต่อยอด
ไปสู่กลยุทธ์และโครงการต่างๆ ซึ่งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทั้งหมด เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมและ
ศักยภาพของคณะด้วย SWOT พิจารณาความท้าทายและความได้เปรียบของคณะจิตรกรรมฯ แต่ทั้งนี้ในรายละเอียดของ
กลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์หลักในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงอยู่บ้างตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถานการณ์ภายนอก (เช่นโรค
ระบาด) งบประมาณในแต่ละปี และเสียงสะท้อนจากประชาคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะจิตรกรรมฯ
ยุทธศาสตร์หลักของคณะจิตรกรรมฯ ที่กาหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ขับเคลื่อนในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ.
2560-2564 ประกอบด้วย 10 ด้านคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลาง และมีความเป็นเลิศทางด้านการสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และสร้างสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการสร้างสรรค์และการวิจัย
ทางทัศนศิลป์ เพื่อเข้าสู่ระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์กรสร้างสุข ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ ร วมทั้ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ รั ก ษาคุ ณ ค่ า และเพิ่ ม มู ล ค่ า ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นคณะวิชาต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์และสร้าง
สุข ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิ จให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 9
ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาคณะวิชาให้เป็นองค์กรต้นแบบ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะแยกย่อยออกไปเป็นมาตรการต่างๆ ที่สาคัญ
ในห้วง 3 ปีที่ผ่านมายุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ได้ถูกกลั่นกรองเป็นโครงการต่างๆ มากมายที่คณบดีได้
มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ รั บผิดชอบดูแล และมีการปรับปรุงและพัฒ นาให้ส อดคล้องกับความเปลี่ ยนแปลงต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา อาทิเช่น รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประเทศมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ใน
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งส่งผลให้ยุทธศาสตร์
ของคณะจิ ตรกรรมฯ ต้องมุ่งเน้ น ในการสร้ างความสามารถในการแข่ง ขันมากยิ่ งขึ้น ในระดับ นานาชาติ และมี การ
เปรี ย บเที ย บหรื อ เชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว มากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ได้ มี ก ารผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ใหม่ กั บ
มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน ประเทศจีน และไต้หวัน รวมไปถึงส่ง เสริมการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
และฝรั่งเศส ที่มีอยู่แล้ว เร่งรัดให้ทาโครงการร่วมกันมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
กระบวนการจัดทาแผนเชิงกลยุทธ์ของแต่ละปี เริ่มต้นในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคมคม (เพื่อเตรียมพร้อม
ในการเสนอโครงการสาหรับการใช้เงินงบประมาณในปีงบประมาณที่กาลังจะมาถึง) โดยคณบดีจะ เป็นผู้เรียกประชุมทีม
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและตัวแทนภาควิชา หัวหน้าและตัวแทนหน่วยงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โดยเฉพาะ
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายแผนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลโครงการในปี ที่ผ่านมา
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดสาคัญ โดยมีการนาข้อมูลต่างๆ ที่คณบดีได้รับมาจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมาร่วมในการประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์ เป้าหมายสาคัญคือเพื่อให้คณบดีนาข้อมูลทั้งหมดไป
ประมวลเพื่อปรับปรุงนโยบายและแนวทางกลยุทธ์และมาตรการของผู้นาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความท้าทายที่
คณะกาลังเผชิญ
หลังจากที่คณบดีปรับปรุงแผนกลยุทธ์และมาตรการเบื้องต้นแล้ว จะแจ้งกับคณะกรรมการประจาคณะ ทีมรอง
คณบดี หัว หน้าภาควิชา และหั วหน้ าหน่ว ยงาน ถึงการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว รวมไปถึงอธิบาย และปรึกษา
เฉพาะเจาะจงไปที่รองคณบดี หัวหน้าภาคหรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเฉพาะด้านแต่ละด้าน
โดยตรง เพื่อขับเคลื่อนให้แนวความคิดของกลยุทธ์ที่ถูกปรับปรุงใหม่ได้บูรณาการเข้าไปสู่การปฏิบัติการ และการวางแผน
โครงการเพื่อผลักดันมาตรการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียดที่รัดกุมมากขึ้นต่อไป
โครงการหรือแผนปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆ ที่ถูกปรับปรุงแล้วจะถูกนาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการประจา
คณะ ผ่านความเห็นชอบของคณบดี เพื่อนาเสนอให้ ตัวแทนประชาคมของคณะจิตรกรรมฯได้พิจารณา ซึ่งที่ประชุม
สามารถแสดงความคิดเห็ นและปรับ ปรุ งโครงการให้ มีความเหมาะสม รัดกุม ถูกต้อง และคุ้มค่า ให้ประโยชน์สู งสุ ด
จากนั้นโครงการต่างๆ จึงจะดาเนินการต่อไป ซึ่งคณะมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการโครงการทุก
โครงการ เพื่อประเมินความสาเร็จของแผน ปัญหา/อุปสรรค และจัดการแก้ไขปรับปรุง โดยจะนาผลการประเมินและการ
วิเคราะห์ที่ได้มาพิจารณาประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน EdPEx AUN-QA และ QS เพื่อ
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ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนี้ในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โครงการต่างๆ จะผ่านการพิจารณาของกรรมการ
ประจาคณะแล้ว เกิดมีความจาเป็นต้อ งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ คณะมีความยืดหยุ่นให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถปรับปรุงรายะละเอียดแล้วนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะได้พิจารณาใหม่ เป้าหมายคือเพื่อให้ทุก
โครงการมีความคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ความท้าทายต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
2.1 ก. (2) นวัตกรรม กระบวนการจัดทากลยุทธ์ได้กระตุ้นและพิจารณาการสร้างนวัตกรรม
โอกาสหลั กเชิงกลยุ ทธ์ของคณะจิ ตรกรรมฯ คือเพื่อนาพาคณะจิตรกรรมฯ ให้ เป็นคณะวิช าชั้นนาทางด้าน
ทัศนศิลป์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถประเมินได้ จากจานวนนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า
ที่ได้รับรางวัลจากการการประกวดศิลปะระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับชาติและนานาชาติ ได้รับ
เชิญให้จัดแสดงผลงานในหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับชาติและนานาชาติ และได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนศิลปินไทย
จัดแสดงในเทศกาลศิลปกรรมระดับนานาชาติ เช่น International Art Fair และ Biennales / Documenta เป็นต้น
ดังนั้นถ้าหากโครงการลักษณะใดที่มีมาตรการเพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้บุคลากรของคณะจิตรกรรมฯ ตามปัจจัยชี้
วัดเหล่านี้ ถือเป็นความเสี่ยงที่น่าลงทุนมากที่สุด
ความเสี่ยงที่น่าลงทุนรองลงมาคือนอกจากการประสบความสาเร็จในบริบทของวงการศิลปะระดับนานาชาติแล้ว
นั้น คณะจิตรกรรมฯ ยังมุ่งไปสู่การเป็นสถานศึกษาชั้นนาของประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์เงื่อนไขตามมาตรฐานเดียวกับ
คณะวิช าอื่น ๆ ควบคู่ไปด้ ว ยกัน อาทิเช่น ศักยภาพของคณาจารย์ โดยมี ตั ว ชี้วัดเป็นตาแหน่งทางวิช าการ และวุ ฒิ
การศึกษา ตลอดจนจ านวนและคุณภาพของผลงานวิช าการ ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่สู่ส าธารณชน
คุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการประเมินโดยมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ศักยภาพของกายภาพ อาคาร
เรียน อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี มีความสุข และมุ่งสู่การ
เป็นมืออาชีพ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้เป็นสื่อกลางอย่างเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนให้มากยิ่งขึ้น การดาเนินการจัดทาวารสารคณะจิตรกรรมฯ และผลักดันให้วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการมุ่งสู่
การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และโปร่งใส
โอกาสเชิงกลยุทธ์ทั้ง 2 ด้าน คือ โอกาสในการผลักดันให้คณะจิตรกรรมฯ ประสบความสาเร็จในวงการศิลปะ
และโอกาสในการพัฒนาคณะจิตรกรรมฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศ สามารถขับเคลื่อนด้วยโครงการต่าง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ลักษณะสาคัญได้แก่ โครงการด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการด้านด้านการสร้างสรรค์และวิจัยทางทัศนศิลป์ โครงการด้านการบริการทางวิชาการ โครงการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการด้านการด้านการบริหารกายภาพและบุคลากร โครงการด้านการจัดการการเงินและ
งบประมาณ และโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ก. (3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์
คณะจิตรกรรมฯ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ เช่น แบบสอบถามนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า ข้อมูลเปรียบเทียบจากแหล่งต่างๆ รวมไปถึงการ
สอบถามโดยตรงไปที่สถาบั นคู่เทีย บ (สถาบั นการศึกษาชั้นนาด้า นศิล ปะในประเทศไทย) รวมไปถึงเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยศิลปะชั้นนาในต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และเยอรมัน นอกจากนี้บุคลากรในคณะยังมีความเชื่อมโยงกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงการศึกษาศิลปะของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ
หอศิลป์ต่างๆ อีกทั้งยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับนักวิชาการศิลปะ คณาจารย์ศิลปะ และศิลปินนอกรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงทาให้มีโอกาสในการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อคณะจิตรกรรมฯ อยู่เสมอ ทั้งในแง่ของความสาเร็จ จุดแข็งของคณะ
และความห่วงกังวล ตลอดจนความท้าทายต่างๆ ที่คณะกาลังเผชิญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนาเสนอโดยคณาจารย์สู่ผู้นา
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ระดับสู งผ่านการสื่ อสารทั้งเป็ นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งการระดมความคิดเห็น และการประชุมร่วมของผู้นา
ระดั บ สู ง ประธานหลั กสู ตร และผู้ แ ทนบุ คลากรสายสนั บสนุ น เป็น ต้น อย่า งไรก็ต าม เพื่ อให้ ข้อมู ล ที่ ได้รั บมีค วาม
หลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น คณะจิตรกรรมฯ ได้วางแผนโครงการในปีงบประมาณ 2563 ในการประชุม สอบถาม
และสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะจิตรกรรมฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้วิเคราะห์แล้วกาหนดแนวทางพัฒนาและ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติในรูปของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.1 ก. (4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก
ระบบงานที่สาคัญ วิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญ
คณะจิตรกรรมฯ มีวิธีการ PDCA วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในในระบบงานตามพันธกิจ
และนโยบายเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีการพัฒนาและเพื่อให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติการซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การตัดสินใจที่เกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญ
ผู้นาระดับสูงเป็นผู้ตัดสินใจระดับเชิงกลยุทธ์ ทีม ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสิ นใจในระดับการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการ และดาเนินการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าภาควิชา
กากับงานการเรียนการสอน ผู้จัดการหน่วยธุรกรรมกากับงานบริการวิชาการ ส่วนระดับปฏิบัติการจะมีหัวหน้างานเป็นผู้
ควบคุมการดาเนินงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมี วิเคราะห์
สรุปผลการดาเนินงานตามลาดับขั้นเสนอต่อกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงแก้ไขในกรณีผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 ข. (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ ตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
เป้ าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของคณะจิ ตรกรรมฯ คือการผลิ ตบัณฑิตผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ า นทั ศ นศิ ล ป์ สามารถวิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ งานทั ศ นศิ ล ป์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถนาองค์ความรู้ทางศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความสุขในสังคมอย่างสมดุลดารงศักยภาพความเป็น
เลิศด้านศิลปะและศิลปะวิทยาการในระดับชาติและนานาชาติ โดยผลงานของบัณฑิตและคณาจารย์ได้รับการเผยแพร่
และเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้ านการสร้างสรรค์และวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
แห่งภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่จะบริหารวิชาการแก่ชุมชน สังคมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารงาน และเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างสุขภายใต้ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
2.1 ข. (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายในสถาบัน
ซึ่งอาจแย่งชิงทรัพยากรด้วยกันเอง
คณะจิตรกรรมฯ มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในฐานะหนึ่งในสถาบันการศึกษา
ด้านทัศนศิลป์ชั้นนาของประเทศไทย แต่เนื่องจากวงการศิลปะระดับนานาชาติมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา
คณะจิตรกรรมฯ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองตลอดเวลา และเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและ
ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ข องคณะฯ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมและวงการศิ ล ปะที่ แ ตกต่ า งไปตามยุ ค สมั ย
เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาด้านทัศนศิลป์ทั่วประเทศไทยและในภูมิภาคล้วนมุ่งสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวของตนเอง
และมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่คณะจิตรกรรมฯ ต้องพัฒนาตนเองโดยไม่หลงลืมจุดเด่น
และอัตลักษณ์ของสถาบัน นั่นคือ เป็นคณะวิชาที่สร้างสุนทรียะทั้งทางศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์ ผสมผสานองค์
ความรู้จากประเพณีวัฒนธรรม กับแนวความคิดสร้างสรรค์ของศิลปะร่วมสมัย ให้พัฒนาไปสู่นวัตกรรมทางศิลปะเชิง
สร้างสรรค์
ผู้นาระดับสูงมุ่งเน้นในการสร้างความสมดุล และการมีส่วนร่ว มของบุคลากรจากทุกภาควิชาและหน่วยงานของ
คณะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โครงการจากหลายภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน
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จะถูกผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน และที่สาคัญที่สุดคือพิจารณาวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่สอดคล้องกับ
พันธกิจโดยเฉพาะกลยุทธ์หลักของคณะจิตรกรรมฯ ให้เป็นโครงการที่มีความสาคัญหลักของคณะ คือเพื่อนาพาคณะ
จิตรกรรมฯ ให้เป็นคณะวิชาชั้นนาทางด้านทัศนศิลป์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะจิตรกรรมฯ กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
2.2 ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและนาไปสู่การปฏิบัติ
2.2 ก. (1) แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญของสถาบัน
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบร่วมกันทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมาพร้อมกับ
นาปัจจัยสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ
การจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
จัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบซึ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบ
ของทีมบริหารตามนโยบาย 7 ด้าน ของคณะ คือ 1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 2. นโยบายด้านการสร้างสรรค์และ
วิจัยทางทัศนศิลป์ 3. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการ 4. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.
นโยบายด้านการบริหารจัดการ 6. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 7. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีรายละเอียดที่ต้องดาเนินการตามแผนพัฒนาคณะจิตรกรรมฯ และกรอบเวลาที่ต้องดาเนินการ (ตาราง 2.2 -1)
2.2 ก. (2) การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
การถ่ายทอดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการไปสู่ การปฏิบัติ คณะใช้วิธีกาหนดและมอบหมายให้ แต่ละฝ่าย/
ภาควิช าจั กทาโครงการตามแผนปฏิบั ติการที่ร ะบุความสอดคล้ องกับแผนพัฒ นา แผนการดาเนินงาน งบประมาณ
ทรัพยากร และตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการเสนอต่อทีมบริหารเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใน
ภาพรวม จากนั้นแต่ละฝ่าย/ภาควิชาจะนาโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วไปปฏิบัติ โดยขออนุมัติโครงการ
เพื่อดาเนินการจากฝ่ายบริหาร และติดตาม กากับการดาเนินโครงการในภาพรวมของคณะ
2.2 ก. (3) การจัดสรรทรัพยากร
คณะฯ กาหนดให้ทุกภาควิชา ทุกฝ่ายประชุมร่วมกันเพื่อจัดสรรทรัพยากร โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของคณะ
เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดสรรทรัพยากรของคณะมีความเหมาะสม โดยเฉพาะด้านงบประมาณการเงินด้านบุคลากร และด้าน
อื่นๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการอนุมัติ โดยคณะกรรมการประจาคณะฯ จะ
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละภาควิชาหรือฝ่ายงานต่างๆ ได้รับงบประมาณที่จาเป็นที่ภาควิชาต้องรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของคณะซึ่งจะทาให้ งบประมาณของคณะ
สอดคล้องและส่งเสริมความสาเร็จของแผนพัฒนาคณะ
2.2 ก. (4) แผนด้านบุคลากรที่สาคัญที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์
ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกันพิจารณาการวางแผนงานด้านบุคลการ คือ
1) แผนอัตรากาลังและการสรรหาคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของคณะ 2) การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีสมรรถนะตามที่คาดหวัง เช่น การผลักดัน งบประมาณ
จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะจิตรกรรมฯ ให้บุคลากรสายวิชาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น และ
ส่งเสริมทุนการศึกษาสาหรับพนักงานสายวิชากรที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ ของคณะจิตรกรรมฯ ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมีการผลักดันให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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2.2 ก. (5) ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลสาเร็จและประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการ
ผู้บริหารตามสายงานจะติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการของคณะจิตรกรรมฯ โดย
กาหนดให้ทุกฝ่าย/ภาควิชารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนในประเด็นประสิทธิผลของการดาเนินงานแต่ละด้านตามตัว
วัดและตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ความสาเร็จตามเป้าประสงค์และผลปฏิบัติราชการรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการและรายงาน
ผลการดาเนินการนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาเสนแนะแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงในกรณีที่
ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน นาข้อมูลต่างๆ มารวบรวมเป็นผลการดาเนินงานและ
ทบทวนแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายประจาปี รวมถึงทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานและวางแผนในการ
ดาเนินงานในรอบปีถัดไป (ตาราง 2.2 -1) และ (ตาราง 2.2 -2)
2.2 ก. (6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ค่าคาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัดและตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ตามกรอบเวลา
คณะกรรมการประจาคณะติดตามผลการดาเนินงานโดยพิจารณาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแต่ละตัว
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัววัดผลนั้นๆ จากนั้นจึงวิเคราะห์และคาดการณ์ผลการดาเนินงานที่จะเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ในกรณีที่พบว่าตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีแนวโน้มน้อยกว่าที่คาดการณ์ที่กาหนดไว้ จะ
ดาเนินการพิจารณาปรับแผนและดาเนินการแก้ไขหรือวางแผนในการแก้ไขปัญหาในรอบปีถัดไป
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
โครงการหรือแผนปฏิบัติการตามมาตรการต่างๆ ที่ถูกปรับปรุงแล้วจะถูกนาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
ผ่านความเห็นชอบของคณบดี เพื่อนาเสนอให้ตัวแทนประชาคมของคณะจิตรกรรมฯได้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมสามารถ
แสดงความคิดเห็นและปรับ ปรุ งโครงการให้มีความเหมาะสม รัดกุม ถูกต้อง และคุ้มค่า ให้ประโยชน์สูงสุด จากนั้น
โครงการต่างๆ จึงจะดาเนินการต่อไป ซึ่งคณะมีระบบการติดตามและประเมิ นผลการปฏิบัติการโครงการทุกโครงการ
เพื่อประเมินความสาเร็จของแผน ปัญหา/อุปสรรค และจัดการแก้ไขปรับปรุง โดยจะนาผลการประเมินและการวิเคราะห์
ที่ได้มาพิจารณาประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน EdPEx AUN-QA และ QS เพื่อปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการนี้ในปี ถัดไป อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โครงการต่างๆ จะผ่านการพิจารณาของกรรมการประจาคณะ
แล้ว เกิดมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ คณะมีความยืดหยุ่นให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
สามารถปรับปรุงรายะละเอียดแล้วนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะได้พิจารณาใหม่ เป้าหมายคือเพื่ อให้ทุกโครงการมี
ความคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับสถานการณ์ความท้าทายต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ตาราง 2.2 -1 แผนพัฒนาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในระยะเวลา 4 ปี (19 พฤษภาคม 2560 – 18 พฤษภาคม 2564)
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
นโยบายด้าน
นโยบายเร่งด่วน

โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุงกายภาพและห้องเรียนในพื้นที่คณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

2560


2561

2562




ใช้งานได้ ปรับปรุง ปรับปรุง
จริง และพัฒนา และพัฒนา
3. การจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการศิลปะเพื่อหารายได้เข้าคณะเพื่อรองรับการบริหารจัดการการเรียนการสอน
1
โครงการ
4. มาตรการประหยัดพลังงาน โดยการปลูกจิตสานึกให้กับบุคลากรของคณะ
ลดลง 5% ลดลง 7%
2. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์ ให้มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้จริง

2563

2564



ปรับปรุง ปรับปรุงและ
และพัฒนา พัฒนา
1
โครงการ
ลดลง 9% ลดลง 11%

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา
1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทีเ่ ปิดสอนในปัจจุบัน



2. สนับสนุนและผลักดันบุคลากรรุ่นใหม่ ให้เห็นความสาคัญในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ

2
คน
1
คน

2
คน
1
คน

2
คน
1
คน

2
คน
1
คน

2
คน
1
คน











3. สนับสนุนและผลักดันบุคลากรเพิ่มพูนคุณวุฒิการศึกษาโดยการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับผู้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก เรียนฟรีในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ
1.2 นโยบายด้านการจัดการเรียนการ 1. สร้างบรรยากาศในจัดการเรียนการสอนเป็นเหมาะสมกับการเป็นคณะวิชาแห่งการสร้างสรรค์ และเป็น
สอน
แหล่งเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ
3. โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)
1.3 นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

1. โครงการ Arts Fairs และโครงการ Open House

1
1
โครงการ
โครงการ
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ
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1
โครงการ
1
โครงการ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
นโยบายด้าน

โครงการ/กิจกรรม

2560

2561
2562
2563
2
2
2
โครงการ โครงการ โครงการ
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ

2564
2
โครงการ
1
โครงการ

1
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
1
โครงการ




1
โครงการ

2. จัดกิจกรรมทางด้านการจัดการคุณภาพชีวิต สุขภาพ หรือกีฬา

2. นโยบายด้านการสร้างสรรค์และ
วิจัยทางทัศนศิลป์

3. กิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเป็นบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพในการ
สร้างสรรค์ศิลปะ เป็นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อไปรับใช้สังคม และมีจติ สานึกในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
1. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
2. โครงการ International Symposium ในวาระครบรอบ 75 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์
3. พัฒนาและจัดหาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

3. นโยบายด้านการบริการทาง
วิชาการ

1. จัดทาวารสารศิลป์ พีระศรี



2. จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

4. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

1. จัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. สร้างจิตสานึกในการรักองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กร
2. ปรับปรุงการบริหารจัดการด้วยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการ
ดาเนินงานเพื่อใช้ข้อมูลที่ทันสมัย ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการ
3. ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งด้านบุคคล ภาระงานที่เหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดาเนินพันธกิจต่างๆ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว สมประโยชน์ และสอดรับกับสถานการณ์ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสาคัญ












1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ
> 3.51 > 3.51 > 3.51

1
โครงการ
> 3.51

1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ
1
1
1
โครงการ โครงการ โครงการ
ผลการ ผลการ ผลการ
ประเมิน ประเมิน ประเมิน
> 3.51 > 3.51 > 3.51




1
โครงการ
1
โครงการ
ผลการ
ประเมิน
> 3.51
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
นโยบายด้าน
6. นโยบายด้านการเงินและ
งบประมาณ
7. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่ยึดหลักการความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
2. ดาเนินการแสวงหางบประมาณจากแหล่งทุนสนับสนุนภายนอกเพิ่มขึ้นจากงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยได้มาจากโครงการความร่วมมือ โครงการบริการวิชาการ โครงการพิเศษ ฯลฯ
1. มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA
2. สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง AUN QA แก่อาจารย์ประจาหลักสูตร
3. สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง EdPEx

2560


2561


2562




2563


2564
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ตาราง 2.2 -2 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย /
นโยบาย
เป้าหมายที่ 1 เป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาที่มี
มาตรฐานสากล
นโยบายที่ 1.1 : พัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
นโยบายที่ 1.2 : พัฒนาความ
เป็นสากลของมหาวิทยาลัย

แผนงาน

งาน / โครงการ / กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

แผนงานหลัก : แผนการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา
แผนงานรอง : พัฒนานวัตกรรม 1. ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
1.1 การจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21
1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
แผนงานรอง : พัฒนาความเป็น 2. เข้ารับประเมิน QS Star Rating
สากลของมหาวิทยาลัย
2.1 ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของนักศึกษาที่มาจากครอบครัว
ที่มีรายได้น้อย
2.2 จัดสรรทุนการศึกษา
2.3 พัฒนาระบบกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ
- โครงการทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน สาหรับนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (Inbound)
- โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน สาหรับ
นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ในการเดินทางไปต่างประเทศ
(Outbound)
- โครงการทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ทีข่ าด
แคลนทุนทรัพย์
- โครงการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
3. พัฒนาการดาเนินงานด้าน University Ranking
3.1 อบรม/สัมมนา/เจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ
- โครงการการประชุมนานาชาติด้านศิลปะและการออกแบบ
- โครงการนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ

4,230,200

4,656,300
350,000
2,100,000

8,886,500
350,000
2,100,000

2,900,000

2,900,000
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ยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย /
นโยบาย

นโยบายที่ 1.3 พัฒนา
ประสบการณ์และคุณภาพชีวิต
ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

เป้าหมายที่ 2 การเป็นที่พึ่งของ
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ 2.1 : พัฒนาด้านการ
วิจัยและการสร้างสรรค์การบูร
ณาการกับบริการวิชาการ

แผนงาน

แผนงานรอง : พัฒนา
ประสบการณ์และคุณภาพชีวิต

แผนงานหลัก : แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม
แผนงานรอง : พัฒนาด้านการ
วิจัยและการสร้างสรรค์ และ
การบูรณาการกับการบริการ

งาน / โครงการ / กิจกรรม
- โครงการนิทรรศการ ร่วม/แลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
- โครงการศิลปิน-ศาสตราจารย์รับเชิญนานาชาติ ปีการศึกษา
2560
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก
5. ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของ
วิทยาเขต
5.1 ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ของคณะฯ
1. การปรับสภาพแวดล้อมและการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางการ
ศึกษา
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
6. พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าและกิจกรรม
นักศึกษา
6.1 กิจกรรมนักศึกษาซึ่งบูรณาการกับพันธกิจหลัก 4 ด้านของ
มหาวิทยาลัย
7. งานบริหารทั่วไป
7.1 บริหารและบริการการเรียนการสอน
8. ปรับปรุงมาตรการสนับสนุน ส่งเสริมและผลตอบแทนของการทา
วิจัย
8.1 สนับสนุนทุนการศึกษายกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

แหล่งงบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

13,140,600

3,979,700

200,000

200,000

1,400,000

14,540,600

899,300

899,300

16,979,000

20,958,700

600,000

600,000
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ยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย /
นโยบาย

แผนงาน

งาน / โครงการ / กิจกรรม

วิชาการ
การต่อระดับปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ
แผนงานหลัก : แผนงานวิจัย
แผนงานรอง : บูรณาการการวิจยั 9. กองทุนวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์
นวัตกรรม และสร้างสรรค์
9.1 สนับสนุนทุน เงินรางวัล การวิจัยและสร้างสรรค์
นโยบายที่ 2.2 : พัฒนาด้านการ แผนงานหลัก : แผนงานศาสนา
บริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
แผนงานรอง : พัฒนาด้านการ
10. ผลผลิตบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
บริการวิชาการและการทานุบารุง
10.1 บริการวิชาการแก่ชุมชน
ศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการจิตรกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิต : โครงการศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อพัฒนา
แผนงานรอง : บูรณาการการ
สุขภาพทางใจแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
- โครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติงานภาพพิมพ์ในเทคนิคพิเศษ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับครู และอาจารย์ผู้สอนศิลปะ ในระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ
11. ผลผลิตทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
11.1 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 36
- โครงการวารสารศิลป์ พีระศรี คณะจิตรกรรมฯ
เป้าหมายที่ 3 การบริหาร
แผนงานหลัก : จัดการศึกษา
จัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ ระดับอุดมศึกษา
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง)
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ
แผนงานรอง : พัฒนาระบบ
กลไกและเครื่องมือในการ
กลไก และเครื่องมือในการบริหาร

แหล่งงบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

1,659,900

1,659,900

2,700,000

100,000

2,800,000

917,000

100,000

1,017,000
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ยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย /
นโยบาย
บริหารจัดการ
นโยบายที่ 3.2 พัฒนาบุคลากร

แผนงาน
จัดการ
แผนงานรอง : พัฒนาบุคลากร
รองรับการเปลี่ยนแปลง

งาน / โครงการ / กิจกรรม

แหล่งงบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

12. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้าน
ต่างๆ และจัดทา Hall of fame
- โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ ที่
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
- โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เกษียณอายุราชการ
13. งานพัฒนาบุคลากร
13.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
24,967,500

400,000

400,000

600,000

600,000

32,944,500

57,912,000
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หมวดที่ 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
3.1 ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1 ก. (1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
นอกเหนือจากผู้เรียน คือ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก แล้ว ลูกค้าของคณะจิตรกรรม
ฯ ยังประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการ ชุมชน หน่วยงาน และสาธารชนทั่วไปที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภาคธุรกิจ รัฐบาล หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆ ที่ทาโครงการ
ร่วมกับคณะจิตรกรรมฯ หรื อมีความร่ว มมือในด้านต่างๆ ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผลผลิตของคณะ
จิตรกรรมฯ ทั้งผลผลิตในแง่ตัวบุคคล ในแง่ของผลงานศิลปะ องค์ความรู้ งานวิจัย หรือในแง่ของการใช้พื้นที่ หรือกายภาพ
ของคณะจิตรกรรมฯ บุคคลภายนอกที่เจ้าร่วมในกิจกรรมเชิงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะจิตรกรรมฯ เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย การเสวนาทางวิชาการ และ นิทรรศการศิลปกรรมต่างๆ ตลอดจนศิลปินจากภายนอกรั้ว
คณะฯ นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ ที่เข้ามาร่วมทางานศิลปะ
งานวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ และเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะจิตรกรรมฯ เหล่านี้ล้วนเป็นกลุ่ม
ลูกค้าที่เข้ามาร่วมใช้บริการองค์ความรู้ ใช้พื้นที่ อุปกรณ์ และ ได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ของคณะจิตรกรรมฯ ผู้ที่รับ
ฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน
คณะจิตรกรรมฯ ดาเนินมาตรการต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นเครื่องมือและสร้างช่องทางในการรับฟังความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ดังที่ยกตัวอย่างไปแล้ว เครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปคือ การประเมินและแบบแสดง
ความคิดเห็นในทุกปลายภาคเรียนซึ่งทาอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจา และนอกจากนี้ในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดทา
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท-เอก เพื่อสอบถามความคิดเห็นในระหว่างภาคเรียน
รวมไปถึงการสอบถามความเห็ นเฉพาะในบางประเด็น เช่น การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ นอกจากนี้
ในโครงการบูรณาการต่างๆ โครงการบริการวิชาการ นิทรรศการ การอบรม และโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีการ
แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของโครงการแต่ละโครงการ อีกทั้งยังมี
แบบสอบถามที่มุ่งเป้าไปที่บัณฑิตจบใหม่ เพื่อสอบถามเส้นทางการทางานและการวางแผนด้านอาชีพ ซึ่งคณะจิตรกรรมฯ ใช้
ทั้งแบบสอบถามในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบออนไลน์
อย่างไรก็ตามเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวขยายผล และครอบคลุมไปสู่กลุ่มเป้ าหมายคือลูกค้าที่มีความ
หลากหลาย ทั้งในลั กษณะของบุคคลและองค์กรที่อยู่นอกรั้ว มหาวิทยาลั ยศิลปากร คณะจิตรกรรมฯ ได้วางแผนจัดทา
โครงการเพื่อรวมรวมความคิดเห็น โดยจะมีลักษณะการดาเนินงานทั้งในรูปแบบของการแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และ
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด ซึ่งจะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2563 นี้
สาหรับการดาเนินโครงการด้านการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ คณะจิตรกรรมฯ
มุ่งเน้นให้หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ ทาการสารวจความคิดเห็นของชุมชนที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมและผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนแนวความคิด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการดาเนินงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด มุ่งเน้นให้เกิดการดาเนินการที่ยั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อ
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน และลดการใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลืองและไม่คุ้มค่า ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องมีการลงพื้นที่จริงเพื่อสารวจความต้องการ มีการสรุปผลการสารวจประกอบการเสนอโครงการให้กับที่
ประชุมกรรมการประจาคณะได้รับทราบในการขออนุมัติเพื่อดาเนินการต่อไป
3.1 ก. (2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะจิตรกรรมฯ ที่ต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาในสาขาทัศนศิลป์ และมุ่งให้
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทาให้กลุ่มลูกค้าของคณะจิตรกรรมฯ จะขยายขอบข่ายออกไปมากขึ้น เพื่อให้การรับฟัง
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ความคิดเห็นดังกล่าวขยายผล และครอบคลุมไปสู่กลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของบุคคลและ
องค์กรที่อยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรมฯ ได้วางแผนจัดทาโครงการเพื่อรวมรวมความคิดเห็น โดยจะมี
ลักษณะการดาเนินงานทั้งในรูปแบบของการแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด ซึ่งจะ
จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2563 นี้
เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาในสาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ วางแผนขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียนสาขาทัศนศิลป์ โดยวางแผนจัดทา MOU ข้อตกลงความร่วมมือ
กับโรงเรียนมัธยมเพื่อให้มีโควต้าการส่งนักเรียนมาเรียนที่คณะจิตรกรรมฯ มากขึ้น นอกจากนี้ยังขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่การ
สร้างหลักสูตรสาหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรพิเศษต่างๆ ที่มีการบูรณาการกับศาสตร์
สาขาอื่นๆ จึงส่งผลให้กลุ่มลูกค้าในอนาคตจาเป็นต้องขยายไปสู่กลุ่มบุคคลที่ทางานและมีรายได้แล้ว แต่สนใจในการเพิ่มพูน
องค์ความรู้ด้านศิลปะ กลุ่มผู้ทางานในสาขาอาชีพอื่นๆ นอกจากศิลปะแต่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับสาขาศิลปะได้ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
สาหรับการพัฒนาคณะจิตรกรรมฯ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงทาให้กลุ่ม
ลูกค้าของคณะจิตรกรรมฯ จาเป็นต้องขยายไปสู่นักเรียนและผู้ปกครองจากต่างประเทศ (โดยเฉพาะในประเทศใกล้เคียงใน
ภูมิภาค) ที่อาจมีความสนใจในการศึกษาศิลปะที่คณะจิตรกรรมฯ ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จาก
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ ที่มีความสนใจในการศึกษาที่คณะจิตรกรรมผ่านโครงการแลกเปลี่ยน โครงการอบรม
ระยะสั้น หรือการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องขยายการรับฟังความคิดเห็นไปสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
หอศิล ป์ และบุ คลากรในสายศิล ปะระดั บ มืออาชีพ เช่น ศิล ปิน ภัณฑารัก ษ์ นัก จัดการศิล ปะ นั กธุรกิ จด้านศิล ปะ เพื่ อ
ประโยชน์ในการผลักดันพัฒนาการของคณะจิตรกรรมฯ ให้ไปสู่เส้นทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.1 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1 ข. (1-2) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน และความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
คณะมีการดาเนินการรวบรวมแบบประเมินจากนักศึกษาในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันที่มีต่อองค์กร แต่ใน
ส่วนของบุคลากรสายวิช าการ สายสนั บสนุน และลูกค้ากลุ่ มอื่น นั้นคณะยังไม่ได้ดาเนินการ แต่ พบว่าศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วและประกอบอาชีพจะมีการกลับมาคณะเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องและพบว่า 3 ปีที่
ผ่านมาทุนการศึกษาของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากรุ่นพี่มอบให้รุ่นน้อง และในส่วนของสมาคมศิษย์เก่าร่วมกับ
คณะจิตรกรรมฯ มีการดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้กลับมาร่วมกิจกรรมและโครงการศิลปะร่วมกับคณะเพื่อหา
ทุนสนับสนุนให้แก่การจัดการเรียนการสอนของคณะ และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง คณะยังไม่
มีการเทียบข้อมูลในด้านความผูกพันต่อองค์กรกับหน่วยงานอื่น
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
3.2 ก. หลักสูตรและการบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
3.2 ก. (1) หลักสูตรและบริการ
คณะจิตรกรรมฯ ใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการค้นหาความต้องการด้านหลักสูตร โดย
ที่ผ่านมาใช้วิธีการสอบถามผ่านแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มนักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์และความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังมีการสอบถามอย่างไม่
เป็ น ทางการกั บ กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เช่ น แกลเลอรี่ ภั ณ ฑารั ก ษ์ นั ก สะสมงานศิ ล ปะ คณาจารย์ แ ละนั ก วิ ช าการจาก
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่คณะจิตรกรรมฯ มีความร่วมมือด้วย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการในการตัดสินการ
ประกวดศิลปกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสศิลปะ ความต้องการเกี่ยวกับงานศิลปะและบทบาทที่มีต่อ
สังคมปัจจุบัน เป็นต้น
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ข้อ มู ล เหล่ า นี้ บางส่ ว นเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมด้ ว ยกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะฯ และของ
มหาวิทยาลัย บางส่วนเกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่นักศึกษานาเสนอไว้ในห้องเรียน บางส่วนเป็นข้อคิดเห็นที่
เกิดขึ้นจากบทสนทนานอกห้องเรียนระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผ่านกิจกรรมทาง
ศิล ปะซึ่งบุคลากรของคณะจิตรกรรมฯ ถูกรับ เชิญไปเข้าร่ว มด้วยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่ านี้ถูกนาเสนอมายังผู้บริห าร
ระดับสูงของคณะผ่านการประชุม การสัมมนา การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ จากนั้นจะถูกนาไปวิ เคราะห์ถึงความต้องการ
ของตลาดที่มีต่อหลักสูตรเพื่อประโยชน์ในการใช้ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี หรือถ้าหากเป็นประเด็นเร่งด่วนจะมีการปรับ
หลักสูตรย่อยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการอนุมัติของกรรมการประจาคณะแล้วส่งขึ้นไปขออนุมัติกับกรรมการระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป
นอกจากนี้ คณะจิตรกรรมฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี เช่นกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายโดยวิทยากร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีทั้งที่จัดโดย
มีเป้าหมายเพียงแค่เป็นกิจกรรมในระดั บภายในคณะ หรือบางกิจกรรมขยายผลสู่ระดับความร่วมมือระหว่างคณะ หรือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย และบางกิจกรรมที่จัดขึ้นในลักษณะของความร่วมมือระดับนานาชาติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นา
ระดับสูงที่ต้องการให้คณะจิตรกรรมฯ สร้างการยอมรับในวงการศิลปะและวงการการศึกษาทัศนศิลป์ ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะมีการแจกแบบสอบถามผู้มาเข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม ยังเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะจิตรกรรมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่ วมกันปรึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เข้มแข็งและทันสมัย เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศิลปะ
อย่ างไรก็ตาม เพื่อให้ การค้นหาความต้องการและข้อกาหนดด้านหลักสู ตรมีความเข้มข้นและถูกต้องมากที่สุ ด
สอดคล้ อ งกับ ความเป็ น จริ งของตลาดและเท่ า ทั นกั บ ยุ คสมั ยปั จ จุ บัน ที่ ก ารแข่ งขั น ด้า นการศึ ก ษาและการอยู่ ร อดของ
สถาบันการศึกษาบีบคั้นให้แต่ละสถาบันแสดงจุดเด่นและจุดแข็งของตนเองออกมาให้มากที่สุด อีกทั้งคณะจิตรกรรมฯ มี
แผนการสร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ คือกลุ่มคนที่ทางานในสาขาอื่นแต่มีความสนใจใน
ศิลปะ และกลุ่มผู้สูงอายุ คณะจิตรกรรมฯ จึงวางแผนโครงการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการ
อีกครั้ง โดยปรับรูปแบบของการสัมภาษณ์ให้เป็นทางการและการออกแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของหลักสูตรคณะจิตรกรรมฯให้มากขึ้น
3.2 ก. (2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ในด้านการเรี ย นการสอน คณะจิ ตรกรรมฯ จัด แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น ระบบภาควิช า ได้แก่ ภาควิช า
จิตรกรรม ภาควิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาศิลปไทย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม
และโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ แต่ละภาควิชามีแนวทางในการเรียนการสอน การเผยแพร่องค์ความรู้ การวิจัย
และกิจกรรมการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในแนวทางของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในแต่ละเทคนิค คณะจิตรกรรมอาศัยกลไกหลักคือความแตกต่างของภาควิชาเหล่านี้ในการสื่อสารแนวความคิด
ของการศึกษาไปสู่ผู้ เรียน ผู้ บริหารระดับสูงของคณะจิตรกรรมฯ มุ่งให้แต่ละภาควิชาขับเคลื่อนความแตกต่างของการ
สร้างสรรค์ โดยสนั บสนุน งบประมาณและโอกาสการมีส่ว นร่วมในโครงการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนให้แต่ล ะ
ภาควิชาเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศ การอบรมแนะแนวการ
เรียนการสอน และนิทรรศการศิลปกรรมโดยภาควิชาและโดยคณาจารย์ของทั้งคณะฯ อีกทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูล
กิจกรรมของภาควิชาไปสู่กลุ่มผู้เรียนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในธรรมชาติของการเรียนการสอน และสามารถเลือกแนวทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคลมากที่สุด
คณะจิตรกรรมฯ อาศัยช่องทางผสมผสานระหว่างช่องทางออฟไลน์ โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ ประกาศ ร่วมกับ
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ ในการสื่อสารกับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และสาธารณชนภายนอก
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เช่น ประกาศในการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกการรับทุนการศึกษา และทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประกาศ
การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกาศการรับสมัครอาจารย์หรือบุคลากรเข้าทางานในคณะฯ จะมีทั้งประกาศเป็น
จดหมายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ควบคู่ไปกับการประกาศทางเว็ บไซต์ของคณะ ซึ่งจะ
ถูกประชาสัมพันธ์ต่อไปยังช่องทาง Social Media อื่นๆ ของคณะ โดยเป้าหมายสาคัญของการประกาศข่าวสารเหล่านี้คือ
มุ่งเน้นความเท่าเทียมและความโปร่งใส เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด
3.2 ก. (3) การจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
คณะจิตรกรรมฯ ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้พิจารณา
กาหนดหรือจาแนก กลุ่มผู้เรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ โดยการวิเคราะห์
หาหลักสูตร และบริการที่สาคัญของแต่ละพันธกิจ และนามากาหนดกลุ่มผู้เรียน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามประเภท
ของหลักสูตรและบริการ รวมถึงการกาหนดลูกค้าในอนาคตซึ่งจะมีผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาด จากนั้นจึงค้นหาความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มและนาไปสู่การออกแบบกระบวนการ ปัจจัยนาเข้า ของกระบวนการ ผู้ส่งมอบ และ
คู่ความร่วมมือ
3.2 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
3.2 ข. (1) การจัดการความสัมพันธ์
โดยภาพลักษณ์และชื่อเสียงของคณะจิตรกรรมฯ ถูกนาเสนอภายใต้กรอบแนวคิดของวิสัยทัศน์คือ “มุ่งสู่การเป็น
คณะวิชาชั้นนาทางด้านทัศนศิลป์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” ดังนั้นแนวทางการประชาสัมพันธ์จึงเน้นใน
สองด้านหลักคือ 1) ด้านการเป็นคณะวิชาชั้นนาด้านการเรียนการสอนทัศนศิลป์ และ 2) ด้านการเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การยอมรับในวงการศิลปะและวงการที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะเป็นหลัก คณะจิตรกรรมฯ จึง
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสาเร็จของโครงการ กิจกรรม และบุคลากรของแต่ละภาควิชาที่ได้สร้างผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป โดยเน้นไปที่ความสาเร็จในแวดวงศิลปะร่วมสมัย เช่นการได้รับรางวัล การได้รับเลือกให้จัดแสดง
นิทรรศการ และการได้รับเลือกให้นาเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการต่างๆ
เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ความสาเร็จและอัตลักษณ์ความหลากหลายของการเรียนการสอนด้านศิลปะของคณะจิตรกรรมไปสู่
สาธารณชนวงกว้าง อันจะมีส่วนในการสร้างการยอมรับอย่างเป็นที่ประจักษ์ และมีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจของกลุ่ม
ลูกค้าที่หลากหลายต่อคณะจิตรกรรมฯ ได้มากขึ้น
การประชาสัมพันธ์เน้นการนาเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งเนื้อหาที่เป็นลักษณะทางการจะถูกนาเสนอผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ เช่นการประกาศอย่างเป็นทางการ การประกาศข่าวแสดงความยินดีเป็นต้น และเนื้อหาที่มีรายละเอียด
มากขึ้น และมีแง่มุมของการเชิดชูความสาเร็จด้วยภาพกิจกรรม ภาพบรรยากาศ และภาพผลงานในหลายๆ แง่มุม จะถูก
นาเสนอผ่านเฟซบุ๊กของคณะจิตรกรรมฯ นอกจากนี้ยังมีการทางานร่วมกับกลุ่มนักศึกษาเพื่อจัดทาเนื้อหาของบางโครงการ
ให้มีความน่าสนใจและสนุกสนานเหมาะสมกับช่วงวัยของนักศึกษา แล้วนาเสนอผ่านเฟซบุ๊กของคณะและของฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเป็นต้น
สาหรับการสื่อสารจากนักศึกษาและบุคลากรในคณะย้อนกลับมาที่ผู้บริหาร สามารถจัดการได้โดยตรงผ่านสานักงาน
คณบดีของคณะจิตรกรรมฯ โดยสามารถจัดทาเป็นหนังสือร้องเรียน หรือผ่านการร้องเรียนด้วยข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม
โครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝายวิชาการยัง ได้จัดทา
แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่ถูกร้องเรียนเข้ามา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและรอบด้าน ซึ่งนักศึกษาและ
บุคลากรสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางทั้งหมดเหล่านี้ได้ หรือจะเลือกการส่งข้อความเข้ามาโดยตรงทางเพจเฟซบุ๊กของคณะ
ซึ่งผู้รับผิดชอบจะนาเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารระดับสูงต่อไป
3.2 ข. (2) การจัดการข้อร้องเรียน
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เมื่อมีข้อร้องเรียนต่างๆ ถูกนาเสนอเข้ามา ไม่ว่าจะโดยช่องทางใดก็ตาม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้รับผิดชอบในฝ่าย
การประเมิน สามารถนาข้อร้องเรียนเข้าปรึกษากับผู้บริหารระดับสูงได้ทันที ถ้าหากข้ อเสนอแนะใดสามารถแก้ไขได้ทันที
ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาเพื่อดาเนินการได้ตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ระบุไว้ แต่ถ้าหากข้อเสนอแนะหรือข้อ
ร้องเรียนบางอย่างที่จาเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสามารถนาเรื่องเข้าขอคาปรึกษาในที่
ประชุมกรรมการประจาคณะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
4.1 ก. การวัดผลการดาเนินการ
4.1 ก. (1) ตัววัดผลการดาเนินการ
วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและผลการดาเนินงานของสถาบัน
คณะเลือกข้อมูลตัววัดผลการดาเนินการ โดยพิจารณาจากความสาคัญของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการกากับและติดตามการดาเนินงานทุกระดับ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดและข้อมูลสนับสนุน
หลักที่ใช้ติดตามและวัดผลการดาเนินการในแผนปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
โดยมีการกาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบในการรวบรวม จั ดเก็บ บันทึกข้อมูล สารสนเทศในฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง กากับดูแลการ
ดาเนินงานและติดตามตัวชี้วัดและข้อมูลสนับสนุนต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้ และเลือกใช้ระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเก็บรวบรวมสาหรับประกอบการตัดสินใจ
4.1 ก. (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ วิธีการที่สถาบันใช้การเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะยังไม่มีการดาเนินการเปรียบเทียบ แต่คณะมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นคณะวิชาในระดับนานาชาติ
และในส่วนของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบคณะนั้นคณะใช้ข้อมูล CHE QA Online
4.1 ก. (3) ข้อมูลผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น วิธีการที่สถาบันใช้เสียงลูกค้า และข้อมูล และสารสนเทศด้านตลาด
คณะใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มต่างๆที่มาจากหลากหลายวิธีตามแต่ละพันธกิจของคณะ เพื่อมาใช้ในการ
ประกอบการดาเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้อมูลจานวนการสมัครของนักศึกษา
สถิติจานวนการรับเข้า จานวนนักเรียนที่รับเข้าจากโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ความพึง
พอใจ และข้อร้องเรียน โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการในการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.1 ก. (4) ความคล่องตัวของการวัด
ความมั่นใจของสถาบันว่าระบบการวัดผลการดาเนินการของสถาบันสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก
คณะให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่างๆ ทาหน้าที่ดาเนินการกากับ ดูแล ติดตามเพื่อสามารถดาเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานต่างๆ บรรลุตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาคัญของสถานการณ์จากภายในและภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจ
ผู้บริหารและคณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลจะสามารถดาเนินการแก้ไข ติดตาม และประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานต่างให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละแผนกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผน ทั้งในกรณีที่อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน
และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน นาผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์และทบทวนโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปรับปรุงการ
ดาเนินงาน จากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีดาเนินงาน และกาหนด
เป้าหมายในปีงบประมาณต่อไป
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4.1 ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.1 ค. (1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถาบัน)
วิธีการที่คณะใช้ในการค้นหากระบวนการทางานที่มีผลงานที่โดดเด่นคือ พิจารณาจาก KPI และพิจารณาจากตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ โดยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาผลงานที่มีความโดดเด่นที่ทาให้เกิดผลสาเร็จที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
และกลยุทธ์ โดยบุคลากรสายวิชาการของคณะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในด้านการสร้างสรรค์ที่โดดเด่น โดย
คณะมีการพิจารณาจากรางวัลหรือการได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก แต่ยังไม่มีกระบวนการถอดบทเรียนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศสู่การจัดการความรู้ภายในองค์กร
4.1 ค. (2) ผลการดาเนินการในอนาคต (ผลการดาเนินการที่สถาบันคาดการณ์ในอนาคต)
คณะได้เตรียมดาเนินการในการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศสู่การจัดการความรู้ภายใน เพื่อเป็นต้นแบบใน
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยการสัมภาษณ์ร วบรวมองค์ความรู้เป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ อาทิ หนังสือ วีดีโ อ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาของคณะ
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของ
เทคโนโลยี
4.2 ก. ความรู้ของสถาบัน
4.2 ก. (1-2) การจัดการความรู้
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการความรู้ของสถาบัน และใช้ความรู้และทรัพยากรฝังลึกเข้าไปในวิธีการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน
การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะดาเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่
บุคลากรภายในในรูปแบบของโครงการสัมมนา และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรภายใน
และอีกหนึ่งรูปแบบคือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ เป็นประจาทุกปี โดยมีการกาหนด
หัวข้อในการสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่คณาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานและแนวคิดผ่านงานศิลปะให้นักศึกษาได้ศึกษา
เรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ศิลปะของคณาจารย์
4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร
4.2 ข. (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
สถาบันมีวิธีการจัดการอย่างไรทีท่ าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีคุณภาพ
ข้อมูล สารสนเทศที่ส าคัญของคณะดาเนินการจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ของแต่ล ะฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการ
ตรวจสอบจากหัวหน้างาน และผู้นาระดับสูง และมีการดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามรอบการติดตาม เพื่อทาให้
มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ และรายงานผลการดาเนินงานตามรอบการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสถาบันมีคุณภาพ ถูกต้องและแม่นยา โดยระบบสารสนเทศที่คณะใช้คือ ระบบบริการการศึกษา
REG ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ระบบฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ RIS ระบบฐานข้อมูล
และ ระบบการเงิน SU-ERP ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยศิลปากร
4.2 ข. (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
คณะใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ออกแบบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งมหาวิ ทยาลั ย ในส่ ว นของการรั ก ษาความปลอดภั ยของข้อ มูล ผ่ านการยืนยัน ตัว ตนก่อ นเข้าใช้ งาน ( Authentication
System) และผู้เข้าใช้งานในระบบได้จะเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายและเกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ
4.2 ข. (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
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คณะมีความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
รวบรวมและรายงานข้อมูลในฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ RIS ระบบฐานข้อมูลและ ระบบการเงิน
SU-ERP เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4.2 ข. (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
คณะมีการสารวจความต้องการของบุคลากรในการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยงานพัสดุจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล
เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดาเนินการจัดหาและบารุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความ
ทันสมัยพร้อมใช้งาน โดยใช้ระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบพัสดุ ในการตรวจสอบและบารุงรักษา
4.2 ข. (5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
คณะมี น โยบายในการเตรี ย มความพร้ อ มในภาวะฉุ ก เฉิ น ด้ า นการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยยึ ด ตาม
แนวนโยบายและการปฏิบั ติของมหาวิทยาลั ยศิล ปากร โดยมีการกาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กาหนดช่องทางในการ
รายงานปัญหาในการใช้งาน มีการสารองข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีปัญหา
ฉุกเฉินกับซอฟต์แวร์ เช่น การติดไวรัส จะมีการแก้ปัญหาอย่างทันทีโดยทีมเจ้าหน้าที่ของคณะและมหาวิทยาลัยศิลปากร
หมวดที่ 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment)
5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
5.1 ก. (1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
คณะจิตรกรรมฯ มีแผนการด้านการบรรจุบุคคลสายวิชาการ ให้เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาและเป็นไปตามความ
ต้องการของภาควิชา และได้กาหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหม่โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการคัดกรอง/ คัดเลือ กที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในแวดวงวิชาการศิลปะ ประเมินคุณภาพการสอน/ พัฒนาการสร้างสรรค์ ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจาก
การมีผลงานที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิชาอย่างต่อเนื่องและได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการ
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในระดับหัวหน้าภาควิชาและตัวแทน
ภาควิช าในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะจิตรกรรมฯ ในวาระต่างๆ ทาให้ ส่วนงานรับรู้ส ถานการณ์ สถานภาพ
ปัญหา และอุปสรรค ต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับ
สถานการณ์ได้อย่างทันทวงที และนามาสู่การปรับแผนกลยุทธ์การดาเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร
5.1 ก. (2) บุคลากรใหม่
คณะฯ ให้ความสาคัญกับคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรใหม่ การกาหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของบุคคลที่
จะเข้ามาทาหน้าที่สอนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์ต่อผู้เรียนนั้นจึงกลายเป็นประเด็นมุ่งหวังที่คณะฯ ได้ตระหนัก
และมุ่งหวังให้ความเป็นผู้นาทางด้านสุนทรียศาสตร์นั้นได้รับการพัฒนารู้เท่าทันสังคมการเปลี่ยนแปลงและให้ดารงอยู่ต่อไป
บุคคลผู้ผ่านการคัด เลือกเข้าเป็น อาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจน
นาเสนอแนวความคิดและวิธีการสอน โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามบริบทร่วมสมัยจน
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สามารถนามาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ผู้เป็นกรรมการสอบฯ นอกจากนี้ก ารคัดเลือกยังให้ความสาคัญกับ
ผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของศาสตร์ทัศนศิลป์ การเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การได้รับรางวัล
หรือมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนิทรรศการระดับชาติและระดับนานาชาติ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รับรองคุณสมบัติ
และคุณภาพของผู้สมัครนั้น
การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาบุคคลให้ดารงตาแหน่ง อาจารย์ นั้น ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ประจา
ภาควิชาได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ และกาหนดคุณสมบัติ/ คุณลักษณะ ของผู้สมัครฯ ตามความต้องการของภาควิชา
การเปลี่ยนเงื่อนไขในการบรรจุ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คณะฯ ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพทาง
สาขาทัศนศิลป์ เนื่องจากเป็นสาขาขาดแคลนและด้วยธรรมชาติการเรียนการสอนของคณะฯ เป็นการสอนปฏิบัติโดยอาศัย
แนวความคิดและทฤษฎี การเข้าถึงผู้เรียนและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมาก จานวนคณาจารย์
ตามคุณสมบัติในระดับปริญญาเอก นั้นไม่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
การพิจารณายกเว้นให้ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นอาจารย์ประจาโดยไม่ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สาหรับ
อาจารย์ บ รรจุ ใหม่ โดยอาศัยใช้ห ลั กเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลั ยศิล ปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจาที่รับเข้าใหม่ ข้อ 4 (6) โดย ก.บ.ม. อาจพิจารณายกเว้นให้ผู้ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติเป็นอาจารย์ประจาโดยไม่ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และให้คณะวิชา
แจ้งคุณสมบัติของอาจารย์สาหรับการยกเว้นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และคณะฯ ได้กาหนดคุณสมบัติในการรับสมัครบุคคล
นั้นต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลตามความต้องการ
ของคณะวิชาฯ ดังนี้
1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ โดยมีความเชี่ยวชาญและมีความ
โดดเด่นในด้านกระบวนการสร้างสรรค์ หรือเป็นผู้พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการงานศิลป์ที่นาไปสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคและวิธีการอันเป็นลักษณะเฉพาะตน มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง หรือเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางทฤษฎีศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์หรือการจัดการศิลปะ ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการมี
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะได้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ หรือ
2) เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากการแสดงงานศิลปกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีศิลปินแห่งชาติ หรือ
ศิลปินชั้นเยี่ยม หรือผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางทัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัล ดังต่อไปนี้
2.1) ได้รับรางวัลประเภทหนึ่งประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมรายการต่าง ๆ เช่น การแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ การประกวดศิลปกรรม ปตท. การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก การ
ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย การประกวดจิตรกรรมยูโอบี การประกวดวาดภาพจัดโดยธนาคารออมสิน หรือการประกวดใน
ระดับชาติรายการอื่น ๆ หรือ
2.2) ได้รับรางวัลประเภทหนึ่งประเภทใด จากการประกวดศิลปกรรมในระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน มี
การจั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและได้ รั บ การยอมรั บ ในวงการศิ ล ปะอย่ า งแพร่ ห ลาย เช่ น โครงการประกวดจิ ต รกรรม หรื อ
ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ หรือวาดเส้น หรือภาพถ่ายนานาชาติ ในประเทศญี่ปุ่ น ประเทศเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจี น ประเทศสาธารณรั ฐจี น (ไต้หวัน) ประเทศบัล แกเรีย ประเทศรัสเซีย ประเทศโปแลนด์ ประเทศเยอรมัน
ประเทศอังกฤษ ประเทศอิตาลี และประเทศไทย หรือ
3) เป็นผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ เช่น เทศกาลศิลปะนานาชาติ
เวนิส เบียนนาเล่ ประเทศอิตาลี (The Venice Biennale) การแสดงศิลปะ Documenta ประเทศเยอรมัน มหกรรมศิลปะ
นานาชาติ ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ (Thailand Biennale) มหกรรมศิลปะนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (Bangkok Art
Biennale) ประเทศไทย นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติโคจิ ประเทศญี่ปุ่น (Kochi International Triennial Exhibition of
Prints) เทศกาลศิลปะภาพพิมพ์เมซโซทินท์ ประเทศรัสเซีย (International Mezzotint Festival) การแสดงศิลปะภาพ
พิมพ์นานาชาติวาร์นา ประเทศบัลแกเรีย (International Print Biennial Varna) การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ กวนหลัน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Guanlan International Print Biennial China) การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้น
นานาชาติ กรุงเทพฯ (Bangkok Triennale International Print and Drawing)
5.1 ก. (3) การทางานให้บรรลุผล
คณะจิตรกรรมฯ มีการแบ่งส่วนการบริหารจัดการคณาจารย์ออกเป็นภาควิชาและส่วนกลาง โดยมีทีมบริหารทา
หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การด้ า นต่ า ง ๆ มี ค ณะกรรมการคณะฯ เป็ น คณะบุ ค คลท าหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
กระบวนการทางานและให้ข้อคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มผู้บริ หาร กลุ่มหัวหน้าภาควิชา
กลุ่มตัวแทนภาควิชา ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงาน โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมสมรรถนะของ
คณาจารย์ และผู้เรีย น จั ดหาแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ปรับปรุงกายภาพพื้นที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของผู้เรียน ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ สร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนสามารถค้นพบแนวทางที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลและสร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อผู้อื่นได้
5.1 ก. (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
คณะฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยการจัดทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันศิลปะ
และสถาบันทางการศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรให้เรี ยนรู้บริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
ควบคู่ไปกับความมุ่งหวังในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติ เพื่อให้ประจักษ์ถึงความเป็นชนชาติไทยและศักยภาพ
ของบุคลากรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะฯ ยังเปิดโอกาสให้ภาควิชาได้ดาเนินการ
บริหารจัดการภายในภาควิชาเอง และคณะฯ เป็นส่วนงานที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของภาควิชา ศักยภาพของ
บุคลากรจาแนกตามภาควิชา มีคุณลักษณ์เฉพาะบุคคล มีประสบการณ์สอน และผลงานสร้างสรรค์เชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ และมีผลงานเผยแพร่ในระดับสากล เป็นแบบอย่า งให้กับผู้เรียน อีกทั้งการจัดโครงการนิทรรศการความ
ร่วมมือในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์และผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน ทักษะและกระบวนการทางาน ทาให้บุคลากรรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของปัจจั ยรอบตัว
อันส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาของไทย
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในบริบทใหม่ (New Normal) ซึ่งทาให้ภาควิชาต้อง
ปรั บ เปลี่ ย นและปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน การถ่ า ยทอด และการควบคุ ม ทั ก ษะของการสร้ า งสรรค์ ใ ห้ มี
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ประสิทธิภาพเหมือนการเรียนการสอนตามปกติ การปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนทาให้ผู้เรียนให้ความสาคัญกับการเรียนและ
การสร้างสรรค์พร้อมกับการปรับสภาพการรับรู้ให้เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เห็นปลายทางว่าจะกลับไปเป็น
ปกติได้เมื่อไหร่ หากแต่ผู้สอนได้ปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญนั่นเอง
5.1 ข. บรรยากาศด้านบุคลากร
5.1 ข. (1) สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน
ปรับปรุงกายภาพพื้น ที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ ให้เพียงพอและ
สามารถรองรับการทางานของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ได้เต็มศักยภาพ ในระหว่างที่คณะ
จิตรกรรมฯ วังท่าพระ ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงกายภาพ
5.1 ข. (2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
บุคลากรคณะจิตรกรรมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วน
ของคณะจิตรกรรมฯ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้ในสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้รับและมีฝ่ายงานรองรับการสร้าง
ความเข้าใจและการเข้าใจสิทธิ์ที่พึงมีเพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความเชื่อมั่นในองค์การและเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการทางาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพและผูกพันต่อองค์การในระยะยาว นอกจากนี้ในส่วนของคณะฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรสร้างและพัฒนา
ความรู้เชิงวิชาการ การสร้างสรรค์ การวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างสรรค์ของ
คณะจิตรกรรมฯ สร้างขวัญ และกาลังใจให้กับบุคลากรที่ได้รับกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
คณะฯ และสถาบัน
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
5.2 ก. ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ
5.2 ก. (1) วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างส่วนงานคณะจิตรกรรมฯ ยังคงสถานภาพของความเป็นภาควิชา ด้วยการดารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และความ
เชี่ย วชาญช านาญเฉพาะด้านของศาสตร์ แห่ งทัศนศิล ป์ ภาควิช าจิตรกรรม ภาควิช าประติมากรรม ภาควิช าภาพพิมพ์
ภาควิชาศิลปไทย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ มีการบริหารภายในภาควิชา หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา เลขานุการภาควิชา
และตัวแทนภาควิชา ซึ่งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจาคณะจิตรกรรมฯ การสื่อสารภายในองค์กร เป็นสิ่งที่คณะฯ มุ่งเน้น
ให้ภาควิชาได้พึงกระทาและให้สิทธิ์ในการตัดสินใจในรูปแบบการจัดตั้งกรรมการบริหารภาควิชา พร้อมทั้งนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะจิ ตรกรรมฯ เพื่อพิจารณาและสนับสนุนการดาเนินงานของภาควิช า โดยมีส่ ว นงาน
สานักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของภาควิชา ภายใต้การกากับควบคุมดูแลของ
คณะฯ
5.2 ก. (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร ให้การสนับสนุนการจัดทาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ การวิจัย
และเอกสารทางวิชาการ เช่น ตารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน รวมถึงการจัดอบรมความรู้ทางทัศนศิลป์ การจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (จัดอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร)
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5.2 ก. (3) การประเมินความผูกพัน
คณะจิตรกรรมฯ ได้ให้ความสนใจในการศึกษาปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร จากเอกสารทางวิชาการ การ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากร พบว่า ความสาเร็จและความก้าวหน้าของส่วนงานมีจุดเริ่มต้นจาก
การคงอยู่อย่างมีคุณค่าของบุคลากร รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นในส่วนงาน มีความต้องการสร้าง
และพัฒนาส่วนงาน รู้สึกหวงแหนและปกป้อ งเกียรติของส่วนงาน เป็นกาลังสาคัญในการทาให้ส่วนงานรู้เท่าทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงกระบวนงานให้สอดคล้องและมีเครือข่ายในการทางานร่วมกันกับส่วนงานอื่น ๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบัน
คณะจิตรกรรมฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน ดาเนินการวิจัย ที่ว่าด้วย ปัจจัยที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดย
ทาการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนาผลการวิจัยนี้
มาท าความเข้ า ใจในสถานภาพ สถานการณ์ และความคิ ด ของบุ ค ลากร อั น จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ทั ศ นคติ แ ละเปลี่ ย น
แนวความคิดไปในเชิงบวกให้รู้สึกว่ามีคุณค่า เต็มใจอุทิศและเสียสละให้การทางาน ความรักภักดีต่อองค์การ
5.2 ก. (4) การจัดการผลการดาเนินการ
ยกย่องและเชิดชูบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรที่
ได้รับรางวัลหรือได้รับคัดเลือกให้เข้าไปมีส่วนร่วมในนิทรรศการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้การสนับสนุนการดาเนิน
งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ เป็ น ส่ ว นงานและเป็ น ผลงานทางวิ ช าการในการสร้ า ง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอีกด้วย
5.2 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
5.2 ข. (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
คณะจิตรกรรมฯ ให้ความสาคัญกับองค์ความรู้ทางศิลปวิทยาการ ศาสตร์แห่งทัศนศิลป์ ด้วยกระบวนการเรียนการ
สอนของคณะจิ ต รกรรมฯ ในแต่ ล ะสาขาวิ ช า (ภาควิช า) มี ก ารจั ด การเรีย นการสอบเชิ งวิ พ ากษ์ ป ระกอบกั บ การเชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการมาร่วมสอนและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางวิถีแห่งการค้นหาความเป็นตัวตนของตนเอง
ข้อเสนอแนะประกอบคาแนะนาได้รับการยอมรับโดยผู้เรียนและสามารถนามาวิเคราะห์ประกอบผลงานของตนเอง ให้ผู้เรียน
ได้คิดและแสดงออกทางความคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ มีแผนการดาเนินงาน
ชัดเจน สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
5.2 ข. (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยผลงานปัจเจกบุคคลที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพของบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาจาก
คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒธรรมและได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ความสัมพันธ์ของบุคลากรกับส่วนงานเป็นความผูกพันระหว่างรุ่นสู่รุ่น ความเชื่อมั่นในสถาบันและความ
เป็นศูนย์กลางของศิลปะและวิทยาการทางทัศนศิลป์ยังคงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสากล ความมุ่งหวังของผู้เรียนที่ต้องการ
ค้นหาความชัดเจนในตนเอง ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนเลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการ ผู้ เรียนเป็นฝ่ายเลือกสถาบันหรือ
แหล่งความรู้ตามอัธยาศัย แต่จะเห็นได้ว่า คณะจิตรกรรมฯ ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สาหรับการค้นหาแก่นแท้ทางศาสตร์
ทัศนศิลป์อย่างแท้จริง
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5.2 ข. (3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร คณะจิตรกรรมฯ มี
กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและสร้ างสรรค์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาหรับบุคลากรคณะจิตรกรรมฯ สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ การวิจัย การจัดทาเอกสารทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน และรวมไปถึงการสนับสนุนด้านเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรที่
สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ อีกด้วย
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน
6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
6.1 ก. (1) ข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
คณะมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจจะพิจารณาความสอดคล้องกับ 1)
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 2) ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3) สมรรถนะหลักของคณะ
4) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ขีดความสามารถของบุคลากร และ 6) เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยในการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจหลัก 4 ด้านของคณะจะมีกระบวนการที่สาคัญของคณะมี
2 ส่วน คือ กระบวนการหลัก (Core process) และกระบวนการสนับสนุน (Support process) โดยในแต่ละกระบวนการ
ทางาน คณะใช้วงจร PDCA ในการดาเนินเพื่อเป็นการตรวจสอบและพัฒนางาน ทั้งนี้ในทุกกระบวนการจะมีการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินและปรับปรุงทบทวนกระบวนการทางาน
ตารางที่ 6.1-1 ข้อกาหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ
ข้อกาหนด
กระบวนการหลัก : การเรียนการสอน
1. หลักสูตรได้มาตรฐานและปรับปรุ ง
ตามเกณฑ์ TQF
2. การจัดการเรียนการสอน และวิธีการ
วัดและประเมินผล

กระบวนการสาคัญ
การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
การจั ด การเรี ย นการ
สอนและวิ ธี ก ารวั ด
และประเมินผล

ตัวชี้วัดสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

- ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ คณะกรรมการ
สอน หลักสูตร และอาจารย์
บริหารหลักสูตร
- ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
- ร้อยละการสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตร
การพัฒนาและบริหาร - ผลการประเมินหลักสูตร
คณะกรรมการ
หลักสูตร
บริหารหลักสูตร
ค ณ ะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร
กระบวนการสนับสนุน : การเรียนการสอน
1. เกณฑ์การรับและการสอบคัดเลือก ก า ร รั บ ส มั ค ร แ ล ะ - ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการรั บ นั ก ศึ ก ษาได้ ต าม รองคณบดี ฝ่ า ย
ของคณะ
คัดเลือกนักศึกษา
เป้าหมาย
วิ ช าการฯ และ
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร - ความพึงพอใจของนัก ศึ กษาต่อ สิ่ งสนั บสนุ นการ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
สถานที่พร้อมใช้งาน เรียนรู้
กระบวนการหลัก : สร้างสรรค์ วิจัย
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ข้อกาหนด
1. ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และคณะในการขอรับทุน
2. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ วิจั ย
และการใช้ประโยชน์
กระบวนการสนับสนุน : สร้างสรรค์ วิจัย
1. การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการสร้างสรรค์วิจัย

กระบวนการสาคัญ
การสร้างสรรค์วิจัย
การสร้างสรรค์วิจัย

ตัวชี้วัดสาคัญ
- จานวนงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างสรรค์
วิจัย
- จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รั บการเผยแพร่ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ บ ริ ห า ร
คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น วิ จั ย
สร้างสรรค์ฯ

ส นั บ ส นุ น ก า ร - จานวนงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ ผู้ บ ริ ห า ร
สร้างสรรค์วิจัย
วิจัย
คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น วิ จั ย
สร้างสรรค์ฯ
กระบวนการหลัก : การบริการวิชาการ / ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
การบริการวิชาการ / - จานวนโครงการบริการวิชาการ
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะ ความสามารถ ท า นุ บ า รุ ง - จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และองค์ความรู้ของบุคลากร
ศิลปวัฒนธรรม
กระบวนการสนับสนุน : การบริการวิชาการ / ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. การจัดหางบประมาณในการดาเนิน การบริการวิชาการ / - จานวนโครงการบริการวิชาการ
ผู้บริหาร
โครงการบริการทางวิ ชาการและทานุ ท า นุ บ า รุ ง - จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
- จานวนงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างสรรค์

การดาเนินการสาหรับกระบวนการที่สาคัญของคณะตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน : การจัดการเรียนการสอนของคณะ มี 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5
ปี ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี ในทุกระดับกระบวนการเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับ
และคัดเลื อกนั กศึกษาตามเกณฑ์และคุณสมบั ติที่ห ลั กสู ตรกาหนดตามระบบเข้าสู่ คณะ มีกระบวนการดูแลเริ่มต้นผ่ าน
กิจกรรม/โครงการตั้งแต่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการจัดเตรียมทรัพยากรให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ใส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับมีดังนี้
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 154 หน่วยกิต โดยการศึกษาในปีที่ 1 และ 2 เป็นการเรียน
พื้นฐานทางด้านศิลปะร่วมกัน ในปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาจะศึกษาในรายวิชาเอกที่นักศึกษาเลือก และในปีที่ 5 นักศึกษา
มุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าเพื่อทาศิลปนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนเน้นความคิดและทักษะในการสร้างสรรค์ระดับสูงขึ้น
โดยรู ป แบบการจั ดการเรี ย นการสอนของคณะจะเป็น การเรี ยนการสอนที่เ น้น ผู้ เ รี ยนเป็ นส าคั ญ เน้น ความคิ ด
สร้างสรรค์ที่แสดงออกเฉพาะบุคคลโดยการสอนของหลักสูตรเน้นการสอนเป็นทีมเนื่องจากต้องการให้นักศึกษาได้รับข้อมูล
และแนวคิดที่หลากหลายเพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผลงานของตนเอง จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจาก
กิจกรรมในหลักสูตรยังมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และมีการดูแลให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาจากอาจารย์และบุคลากรฝ่าย
วิชาการหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถช่วยวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาทาหน้าที่ดูแล
ด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ การจัดสรรทุนการศึกษา การประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืนเพื่อ
การศึกษา การประกันอุบัติเหตุ การพยาบาล รวมถึงทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการจัดกิจกรรม และแหล่งเรียนรู้ห้องข้อมูล
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
2. ด้านงานสร้างสรรค์ วิจัย : คณะมีนโยบายที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้บุคลากรดาเนินงานสร้างสรรค์และงานวิจัย
โดยให้คณาจารย์ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ต่อการจัดการเรียน
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การสอน ในทุกปีคณะจะดาเนินการจัดโครงการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิ น และจัดหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกในการทางานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ส่ง ผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในโครงการต่างๆ ทั้ง ระดับชาติและ
ระดับนานาชิ โดยมีกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นแหล่งทุนภายในในการสนับสนุน
3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม : งานบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญ และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะ เนื่องจากคณะจิตรกรรมฯ ตระหนักถึงบทบาทความเป็น
สถาบั น การศึกษาศิล ปะและผู้ น าทางด้านศิล ปะที่ควรนาองค์ความรู้ทางศิล ปะบูรณาการร่วมกับศาสตร์ต่างสาขา เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม ในแนวทางที่สร้างสรรค์และปลูกจิตสานึกให้ผู้รับบริการ ตระหนักเห็นความสาคัญในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และหน่วยงานหลักของคณะจิตรกรรมฯ ที่ดาเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน คือ
PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ และหอศิลป์บรมราชกุมารี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
นอกเหนือจากหอศิลป์ คณะยังดาเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สั งคมในรูปแบบการให้เปล่าเป็นประจาทุกปี โดย
ภาควิช าจะเป็ น ผู้ ดาเนิ น โครงการตามวัตถุป ระสงค์และสมรรถนะหลักของผู้ ให้บริการ และคานึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ
4. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ดารงสืบไปเป็นพันธกิจที่สาคัญของ
คณะ ดังนั้นการดาเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ ด้านการเรียนการสอน ด้านการสร้างสรรค์และการวิจัย ด้านการ
บริการทางวิช าการแก่สั งคมและชุมชน ของคณะล้ ว นเป็น ส่ ว นหนึ่งของการดาเนินการให้ บรรลุ พันธกิ จด้านทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบาทที่ชัดเจนของคณะจิตรกรรมฯ คือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง อาทิ
การผลิตบัณฑิต คือ การสร้างทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นผู้ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และในการกาหนดนโยบาย
แผนงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตล้วนแล้วแต่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งสิ้น ดังนั้นใน
ทุกพันธกิจของคณะจึงเป็นการบูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้น
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
7.1 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ตารางที่ 7.1 ก-1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ชื่อตัวชี้วัด
ด้านการเรียนของผู้เรียน
1. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา (5 ปี)
2. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา (2 ปี)
3. ร้อยละของนักศึกษาปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา (2 ปี)
4. ระยะเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ในการศึกษา
5. ระยะเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาระดับปริญญาโทใช้ในการศึกษา
6. ระยะเวลาเฉลี่ยที่นักศึกษาระดับปริญญาเอกใช้ในการศึกษา
7. จานวนนักศึกษา (Outbound) (1 สัปดาห์ขึ้นไป)
8. จานวนนักศึกษา (inbound) (1 สัปดาห์ขึ้นไป)
8. จานวนรางวัลที่นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับในด้านที่เกี่ยวกับพันธกิจของคณะ
ในระดับชาติและนานาชาติ
9. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาตรีจากผู้ใช้บัณฑิต
10. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาโทจากผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยวัด

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
ปี
ปี
คน
คน
รางวัล

76.85
7.55
38.46
5.28
3.20
3.70
1
1
22

75.45
18.96
20
5.04
3.30
3.25
1
1
46

84.54
20
23.07
5.28
3.53
4.50
3
4
89

คะแนน
คะแนน

4.82
4.56

4.28
4.23

4.32
4.46
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ชื่อตัวชี้วัด
11. ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตระดับปริญญาเอกจากผู้ใช้บัณฑิต
12. จานวนงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะ
13. จานวนงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
ด้านการวิจัย
14. จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
15. จานวนรางวัลสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ
ด้านการบริการวิชาการ
15. จานวนโครงการบูรณาการงานวิชาการแก่สังคมกับงานสร้างสรรค์
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
16. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วยวัด
คะแนน
บาท
บาท

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
4.63
4.44
4.98
150,000.- 323,000.- 395,000.2,585,100 2,316,780 2,222,220

ชิ้น
รางวัล

54
3

132
9

75
8

โครงการ

6

3

11

โครงการ

6

5

8

7.1 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
7.1 ข. (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ตารางที่ 7.1 ข-1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ชื่อตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานและรอบเวลา
2. ผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
3. ระดับความสาเร็จของการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ตามเป้าหมาย
4. ระดับความสาเร็จของการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ตามเป้าหมาย
5. ระดับความสาเร็จของการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ตามเป้าหมาย

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
100
100
100
3.56
3.72
3.87
92.80
97.60
101.60
68.69
66.86
61.66
60
60
50

7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ตารางที่ 7.1 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. จานวนโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือด้านการรับนักศึกษา
แห่ง
2. จานวนโรงเรียน/สถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือด้านการรับนักศึกษา ที่
แห่ง
มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา
3. จานวนนักศึกษาโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือ ที่รับเข้าศึกษา
ร้อยละ
4. จานวนหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนการศึกษา
หน่วยงาน
4. จานวนหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
หน่วยงาน

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
11
23
27
7
9
15
16
45

16
51

24
48

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.2 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2 ก. (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตารางที่ 7.2 ก-1 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผสู้ อน (คะแนนเต็ม 5)

หน่วยวัด
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
4.348
4.502
4.33
4.398
4.476
4.534

2561
4.494
4.432
4.562

49

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 5)

คะแนน

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
3.882
4.154
4.146

7.2 ก. (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตารางที่ 7.2 ก-2 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ชื่อตัวชี้วัด
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปริญญาตรี
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปริญญาโท
3. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาปริญญาเอก
4. จานวนศิษย์เก่าที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
5. ร้อยละศิษย์เก่าที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
92.50
90.40
82.69
90.84
83.33
100
22
28
37.29
46.67

2561
96.85
84
60
15
36.58

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3 ก-1 อัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก-1 ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ชื่อตัวชี้วัด
1. FTES ของคณะจิตรกรรมฯ

หน่วยวัด
สัดส่วน

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
1 : 8.95 1 : 13.42 1 : 13.23

7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก-3 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร
ชื่อตัวชี้วัด
1. อัตราการลาออกและโอนย้ายของบุคลากร
2. จานวนข้อร้องเรียนของบุคลากร

หน่วยวัด
คน
คน

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
1
1
-

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก-4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
ชื่อตัวชี้วัด
1. จานวนงบประมาณสนับสนุนงานสร้างสรรค์และงานวิจัยทั้งหมด
2. จานวนงบประมาณสนับสนุนงานสร้างสรรค์และงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
3. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานสร้างสรรค์และวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
4. จานวนผลงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
5. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีผลงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. จานวนอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
7. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
8. ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่มรี ะดับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
9. จานวนบุคลากรสายวิชาการทีม่ ีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
10. งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

หน่วยวัด
บาท
บาท
ชิ้น
ร้อยละ
คน
คน
คน
คน
บาท

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
6,258,000 4,130,000 4,172,500
300,000 1,300,000 312,500
68.60
132.40 189.51
54
87.10
1

132
209.52
6

75
122.95
4

43.55

47.62

60.66

9.68
9.52
14.75
5
3
8
238,000.- 258,450.- 220,000.-
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ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

11. จานวนผู้นาระดับสูงที่ได้รับการพัฒนาทักษะ EdPEx หรือ AUN QA

คน

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
5
5

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
7.4 ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.4 ก. (1) การนาองค์การ
7.4 ก. (2) การกากับดูแล
ตารางที่ 7.4 ก-2 ผลลัพธ์ด้านการกากับดูแล
ชื่อตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี (คะแนนเต็ม 5)
2. ผลการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. (ค่าเฉลีย่ ของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร)
3. จานวนเรื่องที่ได้รับการทักท้วงด้านการเงินจากสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยวัด
คะแนน
คะแนน
เรื่อง

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
3.99
3.68
3.92
3.56
3.72
3.87
-

-

-

7.4 ก. (3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
ตารางที่ 7.4 ก-3 ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
ชื่อตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2. จานวนข้อร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์
3. จานวนข้อร้องเรียนการละเมิดจรรยาบรรณด้านงานสร้างสรรค์

หน่วยวัด
ร้อยละ
เรื่อง
เรื่อง

2559
100
-

ข้อมูลปีการศึกษา
2560
2561
100
100
-

7.4 ก. (4) จริยธรรม
ตารางที่ 7.4 ก-4 ผลลัพธ์ด้านจริยธรรม
ชื่อตัวชี้วัด
1. จานวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมของบุคลากร
2. จานวนข้อร้องเรียนในเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ

หน่วยวัด
เรื่อง
เรื่อง

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
-

7.4 ก. (5) สังคม
ตารางที่ 7.4 ก-4 ผลลัพธ์ด้านสังคม
ชื่อตัวชี้วัด
1. โครงการบริการแก่สังคมและชุมชน
2. กิจกรรม / รายวิชาที่นานักศึกษาให้มีส่วนร่วมกับชุมชน

หน่วยวัด
โครงการ
กิจกรรม

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
6
3
11
8
14
11

7.4 ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ตารางที่ 7.4 ข-1 ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561

51

ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการ

ร้อยละ

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
2561
86.67
89.47
84.62

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5 ก. (1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
ตารางที่ 7.5 ก-1 ผลลัพธ์ดา้ นการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน
ชื่อตัวชี้วัด
1. ต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินที่ทนั เวลา

หน่วยวัด
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ร้อยละ

2559

ข้อมูลปีการศึกษา
2560

2561

109,935.03
133,144.21
146,413.13
110,749.93
126,212.19
133,923.35
136,877.93
126,251.27
151068.32
99,116.37
129,780.04
142,151.60
83,296.38
111, 665.62
158,393.89
19,979,918.08 25,978,954.08 25,776,600.00
100
100
100

7.5 ก. (2) ผลการดาเนินการด้านตลาด
ตารางที่ 7.5 ก-2 ผลลัพธ์ด้านการดาเนินการด้านตลาด
ชื่อตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. จานวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. อัตราการเข้าศึกษาจริงต่อการสมัครปริญญาตรี
3. จานวนนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี
4. จานวนนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโท

คน
ร้อยละ
คน
คน

ข้อมูลปีการศึกษา
2559
2560
441
395
96.67
97.60
116
122
59
60

2561
448
88.81
127
41

52

