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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

1.1 ความเป็นมา 
ศาสตร์ด้านศิลปกรรมมีบทบาทการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ  ทั้งยัง

ประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติด้านการซึมซับค่าของความงาม  เส้น  แสง  สี  เสียง  และลีลาท่าทาง  ซึ่งเป็น
มิติแห่งการเรียนรู้อารมณ์รู้สึกของมนุษย์ทางการได้ยิน เรียกว่า ศิลปะดนตรี (Musical Art)  ทางการมองเห็น
เรียกว่า ทัศนศิลป์ (Visual Art)  และทางการเรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนไหว เรียกว่า ศิลปะการแสดง 
(Performing  Art) 
 สถาบันราชภัฏสงขลา  ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมทรัพยากรมนุษย์และตระหนักถึงภารกิจของ
การบริการด้านวิชาการให้กับภูมิภาคภาคใต้  ในปี พ.ศ.2538  สถาบันราชภัฏสงขลาจึงได้ด าเนินการพัฒนา
ให้มี “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์”  โดยการน าภาควิชาศิลปะ  ภาควิชาดนตรี  และภาควิชา
นาฏศิลป์  จากสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมกันสร้างศักยภาพให้มีบทบาทพัฒนา
การศึกษาศิลปกรรมศาสตรร์ะดับอุดมศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นรากฐานวิชาชีพแขนงทัศนศิลป์ 
ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง   

ปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสงขลาเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” มีผลให้การ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประกอบด้วย 7 คณะ  และโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้ยกฐานะเป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์”ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 คณะดังกล่าว เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ.2548 (อ้างจากประกาศกฎกระทรวง เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ.2548)  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด าเนินการบริหารงานด้านวิชาการ บริหารงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ออกเป็น  3 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล) โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และ
การแสดง และโปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ส่วนวิชาพ้ืนฐาน คือ รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต 
ด าเนินการบริหารจัดการโดยคณะฯ 
 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553  คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ย้ายส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์จากอาคาร 50 ซึ่งเป็นอาคารของโปรแกรมวิชาศิลปกรรมมายังอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 58 (ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2550-2552) และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 58 เฟส 2 
(พ.ศ.2554-2556)  เพ่ิมอาคารหอศิลป์ อาคารปฏิบัติการบาติก-ซิลค์สกรีน และอาคารเรียนการสอนทาง
ทัศนศิลป์  รวม 4 อาคาร  



 

1.2 โครงสร้างการบริหาร 
 

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 

รองคณบดฝีุายวางแผน 
และพัฒนา 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

รองคณบดฝีุายพัฒนานักศึกษาและ

บริการชุมชน 

รองคณบดฝีุายวิชาการ 
และงานวิจัย 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ส านักงานคณบดี โปรแกรมวิชาดนตรีสากล 

 

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง 

 

โปรแกรมวิชาดนตรีไทย 

 

นักศึกษา 

 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบ 
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
 

งานธุรการ 

- พัสด/ุการเงิน 

- เลขานุการ 

- บุคคล 

- สารบรรณ 

- แผนและงบประมาณ 

- ฝึกอบรม  

- บริการวิชาการ 
 

งานบริการการศึกษา 
- วิชาการ/วิจัย 
- ประกันคณุภาพ 
- กิจการและพัฒนา

นักศึกษา 
- สารสนเทศ/

ประชาสมัพันธ์ 
- โสตทัศนูปกรณ/์สื่อ 
 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาดนตร ี(หลักสตูรกลาง) 
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีสากล 
 

หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานาฏยรังสรรค ์

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาดนตรีไทย 

 



 

1.3 นักศึกษา 
ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาภาคปกติในปีการศึกษา 2558 จ านวน 233 คน แบ่งเป็น 

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ จ านวน  62 คน  นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ จ านวน 56 คน  นักศึกษาหลักสูตร
ดนตรีไทย จ านวน 9 คน  นักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล จ านวน 59 คน  และนักศึกษาหลักสูตรนาฏยรังสรรค์ 
จ านวน 47 คน 

 
ตางราที่ 1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 33 40 - - 
การออกแบบ - - 49 62 
ทัศนศิลป์ 26 40 33 56 
ดนตรีไทย 8 15 14 9 
ดนตรีสากล 59 50 60 59 
นาฏยรังสรรค์ 30 40 48 47 

รวม 156 185 204 233 
 

การออกแบบ

ทัศนศิลป์

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

นาฏยรังสรรค์

 
ภาพประกอบที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 



 

1.4 บคุลากร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนทั้งสิ้น 63 คน แบ่งออกเป็น 

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 45 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 10 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 25 
คน อาจารย์ประจ าตามสัญญา จ านวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 18 คน  ประกอบด้วย 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน พนักงานราชการ จ านวน 1 คน และพนักงานประจ าตามสัญญา จ านวน 18 
คน รายละเอียดจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท ต าแหน่งทางวิชาการ แสดงในตารางที่ 2 และ 3 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ข้าราชการ  10 22.22 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 25 55.56 
อาจารย์ประจ าตามสัญญา 10 22.22 

รวมสายวิชาการ 45 100.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 6 33.33 
พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) 1 5.56 
พนักงานประจ าตามสัญญา (สายสนับสนุน) 11 61.11 

รวมสายสนับสนุน 18 100.00 
รวมจ านวนบุคลากรทั้งคณะ 63  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ศาสตราจารย์ - - 

รองศาสตราจารย์  - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์   7 15.22 

อาจารย์ระดับ  38 84.78 
รวม 45 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

1.5 งบประมาณ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (บ ารุง

การศึกษา) จ านวน 1,104,900 บาท งบประมาณเงินรายได้ (กศ.บป.) จ านวน 10,900 บาท และงบประมาณ
รายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 421,600 บาท รวมทั้งสิ้น 1,537,400 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (บ ารุงการศึกษา) 
จ านวน 866,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ (กศ.บป.) จ านวน 17,300 บาท และงบประมาณรายจ่าย (งบ
แผ่นดิน) จ านวน 464,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,347,300 บาท ตามล าดับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (บ ารุง
การศึกษา) จ านวน 1,335,800 บาท และงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 543,200 บาท รวมทั้งสิ้น 
1,676,600 บาท 

และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (บ ารุง
การศึกษา) จ านวน 2,035,900 บาท และงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 578,400 บาท รวมทั้งสิ้น 
2,614,300 บาท 
 

ตารางท่ี 4 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2560 
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) 

2557 2558 2559 2560 
งบประมาณเงินรายได้ (บ ารุงการศึกษา)  1,104,900 866,000 1,335,800 2,035,900 
งบประมาณเงินรายได้ (กศ.บป.) 10,900 17,300 - - 
งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) 421,600 464,000 543,200 578,400 
รวมทั้งสิ้น 1,537,400 1,347,300 1,879,000 2,614,300 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 



 

บทที่ 2 
นโยบายการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์  

 
1. นโยบายด้านผลิตบัณฑิต 
 1.1 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ แผนการรับนักศึกษา แผนพัฒนานักศึกษา แผนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และแผนติดตามบัณฑิต 
 1.2 จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 1.3 สนับสนุนการผลิตสื่อและวัสดุการสอน 
 1.4 จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อและวัสดุการสอน 
 1.5 ส่งเสริมการผลิตต าราหลัก 
 1.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
 1.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
 

2. นโยบายด้านวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 2.1 จัดหาแหล่งทุนจากภายนอก 
 2.2 เพ่ิมจ านวนนักวิจัย   
 2.3 เผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  และสร้างเครือข่ายการวิจัย 
 2.4 บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการและการวิจัย 
 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 3.1 จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ/วิชาชีพ แผนบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 3.2 บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 3.3 ประชาสัมพันธ์งานด้านบริการวิชาการให้หน่วยงานอ่ืนและชุมชนได้รับทราบ 
 

4. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4.1จัดท าแผนส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมเผยแพร่และ
ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 4.2 บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ 
 5.1 จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
 5.2 บริหารงบงานและงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
 5.3 ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 5.4 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ งบประมาณ และการประกันคุณภาพ 
 
 



 

6. นโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 6.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ)  
 6.2 พัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง (อบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ค่ายวิชาการ)  
 6.4 ปรับสัดส่วนของงบบุคลากรต่ออาจารย์ และปรับสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา  
 6.5 จัดท ากรอบภาระงานและมอบหมายงานให้สอดคล้องกับต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
จุดแข็ง (Strength) 
1. ด้านบุคลากร 
    1.1 นักศึกษา 

มีคุณสมบัติเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งได้รับรางวัลระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และรางวัลพระราชทาน 

2. ด้านกายภาพ 
    2.1 ท าเลที่ตั้งของคณะ  

 มีการคมนาคมสะดวก ได้เปรียบต่อการจัดการศึกษา 
มีอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ด้านบริหารจัดการ 
    3.1 เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ  

เป็นองค์กรที่รู้จักของชุมชน 
 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นยาวนาน  
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกสู่สังคม 
 มีหลักสูตรที่หลากหลาย 

    3.2 พัฒนาองค์กร 
 ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์และได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ  และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์ 
 คณะประสบความส าเร็จด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นร่วมกับสังคมภายนอก 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีความเป็นเอกภาพในองค์กร 

4. ด้านชุมชนท้องถิ่น 
 เป็นคณะที่มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชนท้องถิ่น 
 มีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านบุคลากร 
    1.1 นักศึกษา 

 นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่มีเกณฑ์ความรู้พ้ืนฐานวิชาศึกษาทั่วไป และความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน
ค่อนข้างน้อย 

 การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเปูาหมายในบางหลักสูตร 
 มีนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 

1.2 บุคลากรสายวิชาการ 
 สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 อาจารย์บางสาขาวิชามีไม่เพียงพอ และขาดแคลนอาจารย์ที่มีความช านาญเฉพาะทาง 

1.3 บุคลากรสายสนับสนุน 
 สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อสายผู้สอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ด้านบริหารจัดการ 
 บุคลากรสายวิชาการไม่ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบสารสนเทศ (MIS) 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. ด้านบุคลากร 
   1.1 การให้ความร่วมมือของบุคลากรในท้องถิ่น 

 บุคลากรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี 
 มีบุคคลากรทางด้านศิลปกรรมในท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่นในระดับชาติ 

2. ด้านกายภาพ 
    2.1 ที่ตั้งของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 มีแหล่งประกอบการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ 
 เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงเป็นโอกาสในหลายๆ ด้าน เช่น งบประมาณ การสร้างความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 
 อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมีโอกาสสร้างสรรค์งานสู่เศรษฐกิจชุมชน 

3. ด้านบริหารจัดการ 
    3.1 งบประมาณ  

 มีแหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนในพื้นที่เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการท ากิจกรรม บริการวิชาการและกิจกรรม

นักศึกษา  
 
 
 



 

4. ด้านชุมชนท้องถิ่น 
    4.1 แหล่งเรียนรู้ 

 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังทรัพยากรทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

 มีแหล่งเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.2 ชุมชนท้องถิ่นและเครือขา่ย 
 ชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี 
 สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านได้     
 มีเครือขา่ยการเรียนรู้ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่น 
 

ภาวะคุกคามและอุปสรรค (Threat) 
1. ด้านบุคลากร 
    1.1 นักศึกษา 

 ค่านิยมในการศึกษาสาขาดนตรีไทยน้อยลง 
 นักศึกษามีทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการเรียนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง 
 ความเชื่อบางอย่างของนักศกึษาเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรูต้ามหลักวิชา 

2. ด้านบริหารจัดการ 
ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ไม่เอื้อต่อการเรียน 

3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 กระแสวัฒนธรรมและโลกาภิวัฒน์ส่งผลต่อแนวความคิดแบบใหม่และขนบธรรมเนียมเดิม ท าให้ขาดการใส่

ใจต่อปัญหาด้านจริยธรรมของประชากรในอนาคต 
4. ด้านชุมชนท้องถิ่น 
    4.1 คู่แข่ง 

 มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในจังหวัดเดียวกันและในพื้นที่ภาคใต้
หลายแห่ง  

 สถานการณ์การแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
4.2 ความไม่สงบในเขตพ้ืนที่เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นท่ีเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อคุณภาพ
นักศึกษาที่เข้ามาเรียน 

 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นท่ีเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อบุคลากร
และวิทยากร 

4.3 การเมือง 
 เสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่มั่นคงส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 การเมืองท้องถิ่นที่มีหลากหลายกลุ่มท าให้การประสานความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มีอุปสรรค 



 

บทที่ 4  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 - 2560 

 
ปรัชญา : 

ศาสตร์ศิลปกรรมน าท้องถิ่นพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ : 

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรชั้นน า บูรณาการศาสตร์ศิลปกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 
 
พันธกิจ : 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านศิลปกรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้บนฐานของการ

มีส่วนร่วม 
3. พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
4. อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ของท้องถิ่นภาคใต้ 
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์  ในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
8. น าองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
2. วิจัยด้านศิลปกรรมเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 
3. องค์กรเข้มแข็ง 
4. ความเป็นสากล (Internationalization) 
5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมและถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. บูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรมสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (จชต 3+2) 
7. การส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าประสงค์ : 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของประเทศและ
เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

2. พัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
3. มีหลักสูตรที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยด้านศิลปกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 
เป้าประสงค์ : 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมที่สอดคล้องและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
และนวัตกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นฐาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ :  

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรคุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง 
3. บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 
4. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนและวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. มีสถานะการเงินการคลังที่มั่นคงเพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะได้อย่างต่อเนื่อง 
6. ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ความเป็นสากล (Internationalization) 
เป้าประสงค์ :  

1. บุคลากรและนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียนอื่นๆ และมี
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมและถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าประสงค์ : 

1. เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2. บูรณางานสร้างสรรค์กับงานบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
3. ระบบการบริการวิชาการได้รับการพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4. ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรมสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (จชต 3+2) 
เป้าประสงค์ : 

1. สร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : 

1. ประชาคมท้ังภายในและภายนอกคณะมีส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

2. คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการด าเนินกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ : 

1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่เป็นความต้องการของประเทศ ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ในประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้สามารถเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษา 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ความต้องการของประเทศและเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างานตรง
สาขา 

ร้อยละ 60 1.ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง/
ตรงกับความใต้องการของตลาดแรงงาน 
2.สร้างโอกาสให้คนเก่งเข้าศึกษาต่อ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

2.ร้อยละของหลักสูตรผ่านการประเมิน
คุณภาพภายในไม่น้อยกว่าระดับดี 

3.51 
คะแนน 

3.พัฒนาหลักสูตรให้ผ่านการประเมินคุณภาพไม่
น้อยกว่าระดับดี 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

3.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 50 4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
และสหกิจศึกษาเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

4.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 50 5.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
6.ก าหนดมาตรการดูแลนักศึกษาที่เรียนอ่อน 
7.สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและ
วิธีการสอนในยุคดิจิตอลและการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

รองคณบดีฝุายวางแผน
และพัฒนา 

5.จ านวนกิจกรรมการบริการนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

- 
กิจกรรม 

8.สนับสนุนการจัดบริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา รองคณบดีฝุายวางแผน
และพัฒนา 

 
 
 
 



 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 6.จ านวนกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กิจกรรม 9.สง่เสริมการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา รองคณบดีฝุายพัฒนา

นักศึกษา 
 7.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
ร้อยละ 10 10.ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
รองคณบดีฝุายวิชาการ

และงานวิจัย 
 8.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
ร้อยละ 10 11.เพิ่มจ านวนอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ

เพิ่มขึ้น 
2.พัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ด้านศิลปกรรมศาสตร ์

9.จ านวนโครงการพฒันาครูหรอืบุคลากรทาง
การศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

- 12.สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

รองคณบดีฝุายวางแผน
และพัฒนา 

3.มีหลักสูตรท่ีเป็นความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 

10.จ านวนหลักสูตรท่ีเป็นความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 

5 หลักสูตร 13.พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการที่ส าคัญ 
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวานาฏยรังสรรค์ 

สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรีสากล 
2. สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการท างานด้านศิลปกรรมและพิธีแสดงมุทิตาจิตต่อ

คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4. บริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
5. พัฒนาคณะ 
6. ติดตามบัณฑิตและเตรียมงานรับปริญญา 
7. จัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์กับความงาม 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลักสูตรดนตรีสากล 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D และเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพ่ือก้าวสู่เทคโนโลยี

ในศตวรรษท่ี 21 
10. เพ่ิมพูนความรู้นักศึกษา 
11. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
12. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้น านักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
13. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
14. ค่ายพัฒนานักศึกษาดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ 
15. ศึกษาดูงานและเพ่ิมพูนทักษะด้านวิชาชีพนาฏศิลป์จากสถานประกอบการ (Field Trip) 
16. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 
17. พัฒนาทักษะวิชาชีพนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 
18. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
19. ศิลปะการแสดงดนตรี 
20. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตงานออกแบบเพ่ือพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21” 
21. นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ 
22. นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ 
23. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ 
24. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเรียนรู้ด้านดุริยางคศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
25. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยด้านศิลปกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 
ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยเชิงพ้ืนที่ อย่างมีทิศทางและเปูาหมาย การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งการเรียนการสอนทุกระดับ และการ

วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
และสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคมและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  
 

5 คะแนน 
 
 

1.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

2.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

-  
บาท 

2.ส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์ประจ า 
3.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ท าวิจัย 

2.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น สังคม 

3.ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

1 เรื่อง 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคร์ะดับชาติและ
นานาชาติ 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูโดยใช้องค์
ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์เป็นฐาน 

4.จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

- 5.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 

 
 



 

โครงการที่ส าคัญ 
1. ผลงานสร้างสรรค์/วิจัย ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
3. โครงการวิจัยจ าปาดะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : องค์กรเข้มแข็ง 
สร้างความพร้อมโครงสรา้งพืน้ฐาน พฒันาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง พฒันาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและคุ้มค่า น า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและประมวลผล  
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์  

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่ตอบสนองต่อพนัธกิจและนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.หลักสูตรได้รับผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดบัดี 

1 หลักสูตร 1.พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธภิาพ 
 

รองคณบดีฝุายวชิาการ
และงานวิจัย 

2.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มี
ศักยภาพและสมรรถนะสูง 

2.จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะสูง 

15 คน 
 

2.พัฒนาบุคลากรบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูง 

รองคณบดีฝุายวชิาการ
และงานวิจัย 

3.บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มี
สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตทีด่ ี

3.จ านวนโครงการเพื่อการสนับสนุนให้
บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 

2 โครงการ 3.สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มี
สุขภาพจิตที่ด ี

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

4.มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอต่อการเรียน
การสอนและวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

4.ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน และ 
internet 

3.50 คะแนน 4.พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนและวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

5.มีสถานะการเงินการคลังที่มัน่คงเพื่อใช้ใน
การพัฒนาคณะได้อย่างต่อเนื่อง 

5.จ านวนกิจกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
คณะศิลปกรรมศาสตร ์

- 5.สร้างรายได้เพิ่ม รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

6.ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

6.จ านวนโครงการที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

- 6.สนับสนุนการใชท้รัพยากรร่วมกันเพื่อประหยัด
ต้นทุนและพลงังาน 

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

7.มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในสังคม 7.ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการ
รับรู้ข่าวสารของคณะศิลปกรรมศาสตร ์

3.51 7.พัฒนาการประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสาร และ
การด าเนินงานของคณะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
8.ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน 

 

 



 

โครงการที่ส าคัญ 
1. ศึกษาดูงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
2. พัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่ายศิลปกรรม 
3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรม 
5. กีฬาและจิตอาสาสู่ชุมชน 
6. จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
7. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
8. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ 
9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกแบบ 
10. Music SongkhlaRajabhat Roadshow 
11. นาฏยรังสรรค์สัญจร 
12. Songkhla Rajabhat Orchestra เพ่ือประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ความเป็นสากล (Internationalization) 
เตรียมความพร้อมเพ่ือให้คณะศิลปกรรมศาสตร์มีมาตรฐานการเรียนการสอน การวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.บุคลากรและนักศึกษาของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียนอื่นๆ และมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

1.ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน 

 1.พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาองักฤษหรือภาษา
อาเซียนส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัย/คณบดี/
ประธานโปรแกรมวิชา 

2.จ านวนโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับอาเซียน  
 

 2.ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซยีนและประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมและถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรที่สร้างสมและพัฒนาความรู้ เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว

พระราชด าริ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.จ านวนพื้นท่ีชุมชนเปูาหมายได้รับการ
พัฒนาโดยการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

1 ชุมชน 1.ส่งเสริมให้ชุมชนเปูาหมายได้รับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งตามความต้องการและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

รองคณบดีผ่ายพัฒนา

นักศึกษาฯ 

 จ านวนโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายในพื้นท่ี
เปูาหมายได้รับการพัฒนา 

1 โรงเรียน 2.ส่งเสริมให้โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายให้ได้รับการ
พัฒนาและมีความเขม้แข็งตามความต้องการ
และการมีส่วนร่วม 

รองคณบดีผ่ายพัฒนา

นักศึกษาฯ 

2.บูรณางานสร้างสรรค์กับงานบริการ
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

2.มีโครงการบริการวิชาการท่ีน าไปบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน 

1 โครงการ 2.ก าหนดให้มีโครงการท่ีบูรณาการกับการ
บริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

3.ระบบการบริการวิชาการได้รบัการพัฒนา
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3.ระบบการบริการวิชาการได้รบัการ
พัฒนา 

- 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการ 

มหาวิทยาลัย 

4.ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริและหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

4.มีโครงการตามแนวพระราชด าริและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ 4.สืบสาน ส่งเสริม โครงการตามแนว
พระราชด าริและหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

รองคณบดีผา่ยวางแผน
และพัฒนา 

5.มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น 

5.มีโครงการความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการ 

1 โครงการ 5.ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนา
บุคลากร ประชาชน 

รองคณบดีผ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

 
 
 



 

โครงการที่ส าคัญ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนดนตรีส าหรับครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา   
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้องร าท างานศิลป์  
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาพพิมพ์จากธรรมชาติและประติมากรรมดินเผา 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรมสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (จชต 3+2) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข โดยการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของ

ภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.สร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้ 1.จ านวนโครงการ/กิจกรรม สนับสนุน

การจัดการศึกษาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 

5 โครงการ 
 

1.จัดการศึกษาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 

คณบดี/ 
 ประธานโปรแกรมวิชา 

 
โครงการที่ส าคัญ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายวงออร์เคสตร้าเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายการถ่ายทอดนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศด้านทักษะการแสดงในชายแดนใต้” 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายรวมวงเครื่องเปุา” 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายศิลปะพัฒนาอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรม” 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายดนตรีไทยสู่ชุมชนสร้างสุนทรียภาพชายแดนใต้” 

 

 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชาคมท้ังภายในและภายนอกคณะมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

1.จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 โครงการ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝุายวางแผน
และพัฒนา/ประธาน

โปรแกรมวิชา 

2.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการด าเนิน
กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2.จ านวนโครงการเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 2.ส่งเสริมโครงการเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
โครงการที่ส าคัญ 

1. พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม 
2. ศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์สู่จังหวัดชายแดนใต้ 
3. ลานศิลปกรรม 
4. อบรม เรื่อง เครื่องดนตรีโนราเพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 
 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยน าผล

การประเมินทุกมิติมาก าหนดแนวทางปรับปรุงและแก้ไข 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.จ านวนโครงการ/กิจกรรมพฒันาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

3 โครงการ 1.พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

2.ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2.ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด 

3.50 คะแนน 
 

2.มีการสร้างแนวปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 

รองคณบดีฝุายวิชาการ
และงานวิจัย 

 
โครงการที่ส าคัญ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ KM “การเรียนการสอนและการวิจัย” 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามประเมินของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 – 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพแผนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ และเพ่ือตรวจสอบตลอดจนเพ่ือการประเมินประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์ตาม
เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ก าหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557-2560 ขึ้น เพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปูาหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้โดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและ
สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2. เพ่ือต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับ
แผนยุทธศาสตร์ฯในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือต้องการทราบสัมฤทธิ์ผลโดยรวมของแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไป 

4. เพ่ือต้องการทราบขอบเขตการใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์ฯ ในด้านการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะฯ 

 

สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งสาระส าคัญของการติดตาม

และประเมินผลเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. การติดตามเปูาหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. การติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่ตั้งไว้โดยน าสู่การ

ปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
4. กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป 
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่าง

ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์ความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกฝุายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 


