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บทน า 
 

แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ฉบบัท่ี 1 จดัท าข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาคณะศิลปกรรมศาสตร์อยา่งย ัง่ยืนในช่วงระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2555-2559) มุ่งหวงัท่ี
จะใช้หลักธรรมาภิบาลปรับปรุงระบบบริหารจัดการคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง รวมถึงการก าหนดภาพลกัษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมศกัยภาพของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ในอนาคตโดยตระหนกัถึงทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  
เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ทั้ งยงัสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หรือ
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ซ่ึงอา้งอิงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา( สกอ.) พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 

กระบวนการทบทวนและยกร่างแผนกลยทุธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์นั้น เกิดข้ึนจากการสัมมนา
เชิงปฏิบติัการ “การท าแผนกลยทุธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์”  ผา่นกระบวนการ “การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกล
ยุทธ์” ซ่ึงไดร้วบรวมความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ขอ้สังเกต ความตอ้งการและความคาดหวงัต่อการ
พฒันาคณะศิลปกรรมศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและตวัแทนศิษยเ์ก่า      
ท าให้ทราบถึงสถานะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบนั  ทั้งปัจจยัภายใน คือจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึง
ปัจจยัภายนอก คือโอกาสและอุปสรรค เพื่อให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการชั้นน าของ
เอเชียในการผลิตผลงานวิชาการและสร้างสรรค์ศิลปกรรมท่ีมีความเป็นเลิศ ตลอดจนผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความรู้และทักษะทางศิลปกรรมท่ีได้มาตรฐานสากล น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมใน 5 ปีขา้งหนา้  

ปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแข็งหรือลกัษณะเฉพาะอนัโดดเด่นของคณะศิลปกรรมศาสตร์มีหลาย
ประการ ดงัน้ี 

1. คณาจารยข์องคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น มีคุณภาพ
และศกัยภาพสูง  

2. คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะท่ีมีการเรียนการสอนดา้นศิลปกรรมส่งผลให้คณะมีอตั
ลกัษณ์เฉพาะแตกต่างจากคณะอ่ืนๆ  

3. หลกัสูตรมีความหลากหลายและไดม้าตรฐานทั้งสาขาวิชาการละคอน สาขาวิชาพสัตรา
ภรณ์ และสาขาวชิาศิลปะการออกแบบหตัถอุตสาหกรรม  
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4. ถึงแมว้า่คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองคก์รท่ีมีขนาดเล็กและมีจ านวนบุคลากรนอ้ยกว่า
คณะอ่ืนๆกลบัส่งผลให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความสัมพนัธ์อนัดี คณาจารยส์ามารถดูแลนักศึกษาได้
อยา่งทัว่ถึง   

5. ด้านความพร้อมทางกายภาพนั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์มีพื้นท่ีสามารถรองรับการ
ขยายตวัและการจดักิจกรรมต่างๆได ้เช่น พื้นท่ีจดันิทรรศการ การจดัแสดงละครเวทีและการแสดงอ่ืนๆ 
เน่ืองจากตั้งอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนยรั์งสิต ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางของชุมชนในพื้นท่ีนิคม
อุตสาหกรรมยา่นชานเมือง สร้างโอกาสในการบริการวชิาการดา้นศิลปกรรมแก่สังคมและชุมชน 

โอกาสปัจจยัภายนอกท่ีส่งเสริมการพฒันาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีดงัน้ี 
1. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับความ 

ไวว้างใจและเช่ือถือจากสังคม  เอ้ือต่อการขอความร่วมมือในดา้นต่างๆ  หรือท างานร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ    
2. นโยบายการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ส่งเสริมให้คณะศิลปกรรม

ศาสตร์มีนโยบายเปิดหลกัสูตรและสาขาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสังคม 
3. แนวโนม้การใหค้วามส าคญัดา้นศิลปวฒันธรรม สร้างโอกาสแก่คณะศิลปกรรมศาสตร์

เน่ืองจากมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีมีการเช่ือมโยงทางศิลปวฒันธรรม เช่นดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
และส่ิงทอ เป็นตน้ 

4. นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลสร้างโอกาสและส่งเสริมคณะศิลปกรรม
ศาสตร์สู่ระดบัภูมิภาคอาเซียน( AEC )     

5. ในอนาคตความพร้อมทางกายภาพของคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นจะมีศกัยภาพมาก
ยิง่ข้ึนเม่ือโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายบางซ่ือ-รังสิตแลว้เสร็จ  

การวเิคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ สามารถสรุปประเด็นส าคัญสู่การวางแผนกลยุทธ์ ดงัน้ี  
1. เปิดหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมเพิ่มมากข้ึน  
2. จดัโครงการหรือหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการแก่ประชาชน  
3. บริหารพื้นท่ีเพื่อการบริการดา้นศิลปวฒันธรรมแก่ประชาชน 
4. ปรับปรุงการบริหารจดัการภายใน  
5. พฒันาบุคลากร  
6. จดักิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ 
7. ส่งเสริม/ประชาสัมพนัธ์/เปิดหลกัสูตรท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะ  
8. จดัโครงการหรือหลกัสูตรระยะสั้นเชิงรุกเพื่อบริการแก่ประชาชน  
9. ปรับปรุงปฏิทินการรับเขา้ศึกษาใหเ้หมาะสม  
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10. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ผลงานของนกัศึกษาและคณาจารยสู่์สังคม 
11.  มีแผนการท างานและติดตามผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
12. ปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณ  
13. ปรับปรุงวธีิการส่ือสารภายในองคก์ร 

จากผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธ์จึงเกิดเป็นแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ท่ีมี
ความครอบคลุมการพฒันาองคก์ร ทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 

1. มิติการพฒันาบุคคล  ส่งเสริมการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร ดงัน้ี 
1) การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการท าวจิยั ฝึกอบรมท าต าแหน่งทางวชิาการ   
2) จดัท าแผนพฒันาคณาจารย ์ 
3) ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยศึ์กษาต่อตามแผน  
4) อบรมเพิ่มพนูความรู้และหาแหล่งทุนการศึกษาใหก้บัเจา้หนา้ท่ี 

2. มิติการพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนหลักของสถาบัน การพฒันาระบบบริหาร
จดัการ  การพฒันาหลกัสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจยั 
การบริการวชิาการและสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ดงัน้ี 

1) วเิคราะห์ปัญหา วางแผนและปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารจดัการ 
2) ก าหนดภาระงานของอาจารยใ์หเ้หมาะสม   
3) ก าหนดขั้นตอนในการส่งต่องานท่ีชดัเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ   
4) ปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณ 
5) ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 
6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงดา้นอาคารสถานท่ี  
7) จดัสรรงบประมาณส าหรับจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการ

เรียนการสอนใหมี้จ านวนเพียงพอ 
3. มิติการพฒันาวชิาการ รวมถึงผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น  ความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิต ดงัน้ี 
1) ส ารวจและประเมินผลหลกัสูตร ประเมินผลทุก 1 ปี ปรับปรุงทุก 5 ปี 
2)  จดัท าโครงร่างและพฒันาหลกัสูตร 
3) ส ารวจความตอ้งการบณัฑิตของภาคเศรษฐกิจและสังคม 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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5) สร้างเครือข่ายพนัธมิตรดา้นศิลปกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
7) ส่งเสริมจดัฝึกอบรมดา้นวชิาการและงานวจิยัใหแ้ก่คณาจารย ์
8) จดัสรรทุนและจดัหาแหล่งทุนในการผลิตผลงานดา้นวชิาการและงานวจิยั 
9) ส่งเสริมคณาจารยใ์นการเผยแพร่ผลงานในระดบันานาชาติ 
10) ประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งงานต่างๆ แก่บณัฑิต 
11) มอบรางวลัแด่ศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จหรือสร้างช่ือเสียงแก่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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องค์ประกอบ 

1. เอกลกัษณ์         “การสร้างสรรค์เพือ่สังคม” 
หมายถึง การผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและออกแบบ เผยแพร่ต่อสังคม เพ่ือ

ช่วยพัฒนาตนเอง สร้างคุณค่า สุนทรียภาพทางจิตใจและการใช้ชีวิต อันเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาสังคม
แห่งการสร้างสรรค์ของชาติ  

2. ปรัชญา              การศึกษาดา้นศิลปกรรมควรเป็นไปเพื่อจรรโลงความเป็นมนุษยแ์ละสังคม             

3. ปณิธาน             “คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบนัวิชาการชั้นน าของเอเชียในการผลิตผลงานวิชาการ
และสร้างสรรคศิ์ลปกรรมท่ีมีความเป็นเลิศ ตลอดจนผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และทกัษะทางศิลปกรรมท่ีได้
มาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม” 

4. วสัิยทศัน์        “ ผลติบัณฑิตศิลปกรรม สร้างความเป็นเลศิทางวชิาการ  
งานวจัิยและความคิดสร้างสรรค์สู่สากล” 

5. พันธกิจ             "ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบนั ท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการให้การศึกษา  สร้าง
ผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์เพื่อเป็นการบริการให้กบัสังคมในวงกวา้ง พฒันานกัศึกษาดา้นการวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผลิตบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา เท่าทนัต่อองค์ความรู้และ
วทิยาการใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางวชิาการและทางศิลปกรรมในระดบัสากล " 

6. ค่านิยมองค์กร    “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อยา่งมีเอกภาพ”      
“ Targeting for Excellence ;Together in Unity”  
เป็นเลศิ หมายถึง มีผลการด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต 

  วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมท่ีเป็นเลิศ 
เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

7.วฒันธรรมองค์กร 
1. เรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
2. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายแบบมืออาชีพ 
3. ท างานเป็นทีม 
4. ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เคารพตนเองและผูอ่ื้น 
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8. ยุทธศาสตร์หลัก  
คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานระดบั

สากล และมุ่งสู่ความเป็นชั้นน าของเอเชีย  ดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมท่ีมีความเป็นเลิศ สร้างองค์
ความรู้และผลงานวชิาการท่ีมีคุณภาพ ผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมี
ความเป็นมืออาชีพ อนักอรปดว้ยคุณธรรมและจรรยาบรรณเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและในระดบัสากล 
โดยการบริหารภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและจรรโลงสังคม
โดยรวม 

9. ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีมีอยูเ่ดิมให้ไดม้าตรฐานสากลเสมอ ขยายหลกัสูตร

ใหม่ๆใหมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทในประเทศและในอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาความร่วมมือทางวิชาการและทางศิลปกรรมกบัมหาวิทยาลยั หรือ

องคก์รวชิาชีพใน ASEAN และ /หรือเอเชีย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานสากล และมีการเผยแพร่ผลงาน

ทั้งในระดบัประเทศหรือในระดบั ASEAN หรือนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมและผลงานทางวิชาการในการ

สะทอ้นปัญหาในสังคมหรือเสนอทางออก โดยเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และท านุบ ารุงสังคม ประชาธิปไตย 

คุณธรรม ศิลปะ วฒันธรรม ให้แก่ประชาชนและสังคมผ่านกิจกรรมในหลกัสูตร กิจกรรมเสริมหลกัสูตร
และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมและดา้นการสร้างสรรคศิ์ลปกรรมเพื่อเป็นบริการทางสุนทรียภาพ
และสุขภาวะดา้นจิตใจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
 
10 ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยทุธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นเกิดข้ึนจาก “การสัมมนาเชิงปฏิบติัการการท าแผน
กลยทุธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์”  ดงัน้ี 

1  รวบรวมความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ขอ้สังเกต ความตอ้งการและความคาดหวงัต่อการพฒันา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ของบุคลากรสายวชิาการ บุคลากรสายสนบัสนุนและตวัแทนศิษยเ์ก่า 

2  การศึกษาตามกระบวนการ “การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงกลยทุธ์” 
- ศึกษาวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก  
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- ศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจหน้าท่ี คุณลกัษณะความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ ค่านิยมของ
บุคลากรในหน่วยงาน การบริหารจดัการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

3. ก าหนดเป้าประสงค ์และตวัช้ีวดัผลงาน 
4. ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และเป้าประสงค ์
5. จดัท าแผนงานและโครงการเพื่อรองรับยทุธศาสตร์และหรือเป้าประสงคก์ารบริหารจดัการของ 

หน่วยงาน 
6. จดัท าแผนปฏิบติัการและการใหค้วามเห็นชอบต่อแผนปฏิบติัการ 


