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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 
P.1 ลักษณะขององค์กร1 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
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โครงร่างองค์กร 

1.1 ลักษณะขององค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนามาจากหมวดวิชา มนุษยศาสตรศึกษาและ

สังคมศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนในปี พ.ศ. 2498 โดยเริ่มมีการเปิดสอน

รายวิชาศิลปวิจักษณ์ ซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานบังคับนิสิตทุกวิชาเอกในปี 2503-2517  และหลังจากท่ีวิทยาลัยวิชา

การศึกษาบางแสนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ในปีพ.ศ. 2517 จึงได้มีการ

เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ โดยเริ่มเปิดหลักสูตรวิชาเอก

ศิลปศึกษาภาคสมทบในปี พ.ศ. 2521 จากนั้นจึงเริ่มวางแผนจัดท าโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพาในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2530- 2533 และสามารถเปิดรับนิสิต 2 สาขาวิชาเอก คือ สาขา

จิตรกรรมและนิเทศศิลป์ (รุ่นแรก) ในปีพ.ศ. 2535 สาขาภาพพิมพ์ และเซรามิกซ์ (รุ่นแรก) ในปีพ.ศ. 2537 

จนกระท่ัง ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 จึงได้รับการลงนามในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งเป็นคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ โดยเริ่มเปิดรับนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) รุ่นแรกในปี พ.ศ.2541 และเปิดรับนิสิตภาคพิเศษ 

สาขานิเทศศิลป์ ในปีพ.ศ 2544 จนใน ปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดรับนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) รุ่นแรก  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เริ่มเปิดรับนิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารศิลปะและ

วัฒนธรรมและมีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาดุริยางคศาสตร์โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ส่วน

สาขาวิชานิเทศศิลป์ได้แยกเป็น 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาเอกออกแบบเรขศิลป์ และ

วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย และเริ่มเปิดรับนิสิตปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ ในปี พ.ศ. 

2551 และรับนิสิตในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในปีพ.ศ. 2552 จากนั้นในปี พ.ศ. 2553 

เริ่มเปิดรับนิสิตปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ และสาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม ในปี 

พ.ศ. 2555  P.1ก สภาพแวดลอมขององคกร 

 P.1ก(1) ผลิตภัณฑ (หลักสูตร และบริการ) 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึง
ระดับปริญญาเอก ซึ่งมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร  คือ
หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเซรามิกส์ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศิลป์ และหลักสูตรสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย ในส่วนของ
บัณฑิตศึกษามีหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 2 
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หลักสูตร คือหลักสูตรสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ และหลักสูตรการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มีนิสิตรวม 
1,039 คน จ าแนกเป็นนิสิตปริญญาตรี 922 คน  ปริญญาโท 37 คน และปริญญาเอก 80  คน  

 
ผลิตภัณฑ์ ความสําคัญต่อความสําเร็จ 

ขององค์การ 

วิธีการ 

1. หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
จ านวน 5 หลักสูตร 

เปนการด าเนินงานตามเปาประสงคหลักสูตรของ
คณะฯ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ด้านศิลปกรรม ที่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระได้ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ (4 ปี) 

2. หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท 
จ านวน 2 หลักสูตร 

เปนการด าเนินงานตามเปาประสงคหลักสูตรของ
คณะฯ สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์
จากการวิเคราะห์ วิจัย บูรณาการองค์ความรู้จาก
ศิลปกรรม การออกแบบ และวัฒนธรรมในการ
เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆ ในเชิงสหวิทยาการได้ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรด าเนินการตาม
เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

3. หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก 
จ านวน 2 หลักสูตร 

เปนการด าเนินงานตามเปาประสงค หลักสูตรของ 

คณะฯ สามารถเป็นผู้น า มีความเชี่ยวชาญสามารถ

วิเคราะห์ วิจัยอย่างลุ่มลึก  เพื่อเข้าสู่การท างานเป็น

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการด้านศิลปะ นักออกแบบ 

และผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ทั้งในภาครัฐ และ

ภาคเอกชน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งเป็นสร้างองค์

ความรู้ใหม่ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

ระดับประเทศสู่สังคมอาเซียน และสังคมโลกต่อไป 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรด าเนินการตาม
เกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4. งานวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้การสร้างองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นประโยชน์
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 
โดยสนับสนุนทุนการด าเนินงานส่งเสริมการ
เผยแพร่ และสร้างคุณค่างานวิจัย และงาน

คณะศิลปกรรมศาสตรมีคณะ 
กรรมการพิจารณาโครงการวิจัยกอน
การน าเสนอ และมีคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เห็นชอบประกาศ
ทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งมีการ
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สร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม  รวมทั้ง
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดรูปแบบของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต 

จัดท าวารสารศิลปกรรมบูรพา และ
การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์บทความ
ตามมาตรฐานผลงานทางวิชาการ 

5. บริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการบริการความรู้ด้าน
วิชาการท่ีหลากหลายในสายงานด้านศิลปกรรมที่
ตอบสนองความต้องการและการพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของนิสิตและคณาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นการร่วมมือ
จากองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการจัดท าหลักสุตรระยะสั้น
ส าหรับการท า workshop ส าหรับบุคคลภายนอก
ที่สนใจในด้านศิลปะ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มี
คณะกรรมการทีด าเนินงานด้าน
กิจกรรมในการบริการวิชาการและ
นโยบายแนวทางการสร้างศูนย์กลาง
การบริการวิชาการวร้างสรรค์iอย่าง
เป็นรูปแบบ หรือ Creative Centre 

 
P.1ก(2) พันธกิจ วิสัยทัศนและคานิยม 

พันธกิจ 1. ด้านการเรียนการสอน : มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพท่ี
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  
2. ด้านการวิจัย : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อต่อยอดและ
บูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านศิลปกรรมและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจและการสร้างสรรค์  
3. ด้านการบริการวิชาการ : ให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการ  เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์
ความรู้ การเผยแพร่และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย   
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : สนับสนุน ให้มีกิจกรรมในชุมชนและพ้ืนที่โดยรอบ
และธ ารงไว้ซึ่ง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี เพื่อสร้างสรรค์สังคม  
5.ด้านการบริหารจัดการ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  ตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  คือ “แหล่งเรียนรู้คุณภาพเพ่ือการสร้างสรรค์
ศิลปกรรม” และมีความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยเป็นขุมปัญญาตะวันออก
เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน 
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ค่านิยม  เป็นเลิศวิชาการ  

 สานสร้าง ศิลปกรรม  

 เชิดชูคุณธรรม  

 มุ่งน าสู่สากล 
 

นอกจาก พันธกิจ วิสัยทัศนและคานิยม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังได้ตั้งเป้าหมายของหลักการท างาน

โดยมีการมุ่งเน้นในเรื่องของสมรรถนะหลัก ที่สอดคล้องกับพันธกิจ กังนี้ 

 

สมรรถนะหลัก และความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับพันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์   

1. หลักการที่ส าคัญของหลักสูตรปริญญาตรีในคณะฯ คือ การเรียนรู้จากทักษะการปฏิบัติ ด้วยการเรียน

การสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ Art  Project Based เนื่องด้วยรูปแบบดั้งเดิมของหลักสูตรมาจากการเรียนรู้

ทักษะด้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความพร้อมด้านสถานที่เพ่ือการปฏิบัติงาน เช่น โรงฝึกปฏิบัติการด้านเซรา

มิกซ์(Workshop) และห้องปฏิบัติการเพ่ือการฝึกวาดเส้น รวมถึงงานออกแบบ (Studio)  จึงเป็นสิ่งสนับสนุนต่อ

การเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง และเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะด้านปฏิบัติ ตามที่ตั้งเป้าไว้  

2. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมทั้งศิลปกรรมไทย 

ศิลปกรรมสากล รวมทั้ง การออกแบบที่ทันสมัย และมีความรู้ด้านการจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็น

ฐานรากที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน  จากการฝึกปฏิบัติ   

3. มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ที่สามารถให้บริการด้าน

วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ  โดยมีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในและสอดคล้องกับสังคมและการ

พัฒนาในปัจจุบัน 
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สมรรถนะหลัก หลักสูตร/บริการหลัก  ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่

ละหลกัสูตร/บริหารหลักหรือ ปัจจัย

ต่อความสําเร็จของคณะ 

วิธีการสนับสนุนให้บรรลุตาม

พันธกิจ  

การผลิต
บัณฑิต 

หลักสูตรของคณะฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนด้านศิลปกรรม ที่
สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสามารถเป็น
ผู้ประกอบการอิสระได้ โดย 

1.มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จ านวน 5 หลักสูตร 

2.มีหลักสูตรระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 หลักสูตร  

3.มีหลักสูตรระดับปริญญา
เอก จ านวน 2 หลักสูตร 

1. หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ครอบคลุมความรู้ด้านศิลปกรรม
ทั้งในส่วนทัศนศิลป์และการ
ออกแบบโดยแบ่งเป็น
ความสามารถเฉพาะเป็น
สาขาวิชา 

2. หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นการต่อยอดความต้องการ
ทางด้านทัศนศิลป์และออกแบบ
รวมถึงนักวิชาการทางศิละและ
สายงานที่เก่ียวข้องอย่าง
ครอบคลุม 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์
ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา มีการ
เผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

และคณะฯ โดยทุก
หลักสูตรจะปรับปรุงทุก
รอบระยะเวลา 4 ปีและ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นส าคัญ 

การให้บริการ
ด้านวิชาการ 

1. มีการบริการวิชาการด้าน
ศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ใน
ด้านการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมตามนโยบาย
ภาครัฐ และเอกชน  

2. การบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม 
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ผสมผสานรูปแบบของการใช้
วัสดุธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์
ในชุมชน  

 

1.การบริการวิชาการมีความ 
เฉพาะส าหรับกลุ่มที่ต้องการงาน 
ด้านทัศนศิลป์ ศิลปกรรม  และ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน ทั้ง
ท้องถิ่นและเมือง 

2.เป็นการบริการวิชาการด้าน 
ศิลปกรรม เพื่อการออกแบบ 
ชุมชน และสังคมตามนโยบาย 
หลักของชาติ      

1. กิจกรรม workshop
เรียนรู้ด้านการออกแบบ  
และการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปกรรม 

2. การให้การอบรม จัด
ประชุม เชิงวิชาการ การ
สัมมนาวิชาการ ให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาครัฐ เอกชน  
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การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. มีการส่งเสริม และอนุรักษ์
หัตถกรรมพ้ืนบ้านในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น โดยเป็นแกน
หลักของสถาบันฯ  และ
พัฒนาไปสู่ระดับชาติ 

2. ในกลุ่มศิลปกรรม และการ 
ออกแบบ  มีการสร้างและ
เผยแพร่ ผลงานด้านศิลปะใน
ระดับชาติและนานาชาติ    

1. คณะฯ มีการส่งเสริมศิลปิน
และนักออกแบบรุ่นใหม่ ในการ
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
และการประกวดโดยผลงาน
บางส่วนได้รับรางวัล  

1.มีการเผยแพร่ผลงาน
ผ่านนิทรรศการศิลปกรรม 
ทุกปี 

 
กลยุทธ์เป้าหมาย 3 S+1 Cประกอบด้วย 

1.Smart Program  มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านหลักสูตร 

2. Smart Learning  มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านทักษะการเรียนรู้ 

3. Smart System มุ่งเน้นความเป็นเลิศการจัดระบบการบริหารองค์กร 

1 Center ได้แก่ Creative Center เพ่ือเป็นศูนย์การสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศด้าน
ศิลปกรรม ( Art, Design, Culture) 

วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม 
2. มีทัศนคติในการแสวงหาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ  
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ พัฒนาการรับรู้ทางสุนทรียภาพ 
4. มีจิตส านึกในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
5. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองได้ 
6. เป็นผู้มีคุณธรรม ส านึกวิชาชีพและในสมาชิกของสังคม  
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P.1ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น สายวิชาการ จ านวน  32  คน และสายสนับสนุน  จ านวน 

22  คน (รวมเจ้าหน้าที่ของหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก) ดังแสดงในตาราง  (ข้อมูล ณ วัน ที่  30 

กันยายน 2562)  

ประเภทบุคลากร อาจารย์ประจ า

ทั้งหมด 

ลาศึกษาต่อ 

(เต็มเวลา) 

อาจารย์ประจ า 

(ปฏิบัติงานจริง) 

นักวิจัย สายสนบัสนุน บุคลากร

ทั้งหมด 

ข้าราชการ 1 - 1 0 - 1 

พนักงาน

มหาวิทยาลยัเงิน

งบประมาณ 

15 - 15 0 5 20 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

เงินรายได้ 

11 - 11 0 14 25 

ลูกจ้างผู้มี

ความรู้

ความสามารถ

พิเศษ 

3 - 3 0 - 3 

พนักงาน

บางส่วนเวลา 

1 - 1 0 - 1 

ลูกจ้างชาว

ต่างประเทศ 

1  1   1 

ลูกจ้างเงิน

รายได้ 

- - - 0 3 3 

รวม 32 - 32 0 22 54 

*** รวมเจ้าหน้าที่ของหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก 
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องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรมุ่งม่ันต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

กลุ่มบุคลากร ความต้องการ /ความคาดหวัง องค์ประกอบ/ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้บุคลากร
มุ่งม่ันเข้ามามีส่วนร่วมต่อการบรรลุพันธกิจ

และวิสัยทัศน์ 

ข้อกําหนด 

ทางการศึกษา 

สายวิชาการ 
(อาจารย์) 

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใน
สายวิชาชีพ  
2.การพัฒนาผลงานวิชาการ  และ
การสร้างนวัตกรรมทางศิลปะ 
3.ความก้าวหน้าในอาชีพและ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
4. การบริหารจัดการที่เน้นการมี
ส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาและมี 
ประสบการณ์จากวิชาชีพศิลปกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ  
2.มีการสนับสนุนทุนการด าเนินงานส่งเสริม
การเผยแพร่ และสร้างคุณค่างานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม   
3. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
4. สร้างระบบบริหารและจัดการแบบธรรมาภิ
บาล 
5.ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 
6. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปริญญาโท
และเอก 

สายสนับสนุน 
(นักวิชาการ/
เจ้าหน้าที่) 

1. เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ เพื่อให้
เกิดการสนับสนุน และช่วยวิชาการ
ได้อย่างเป็นระบบ  
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา 
ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงสนับสนุนให้ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะจัดขึ้น 
2. สร้างระบบการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆให้
ชัดเจน ด าเนินงานตามการมอบหมายและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะฯ 
3. วัฒนธรรมองค์กร 
4.ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา 
5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ปริญญาตรี 
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P.1ก(4) สินทรัพย์    

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 6 ไร่ 5 งาน 70 ตารางวา  เป็นสถานที่ท าการ มี

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ในการจัดการเรียนการสอน และอาคารเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งสิ้น  10,513  

ตารางเมตร  แต่อาคาร และสถานที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เนื่องจากเป็นอาคารที่สร้างมานาน  โดยมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ส าคัญ คือ  

1. อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารหลัก ใช้เป็นทั้งส าหรับการจัดการเรียนการสอน

และปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนี้ 

 1.1 หองเรียนส าหรับจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

  - สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริเวณชั้นสองของอาคารฝั่งซ้าย 

  - สาขา จิตรกรรม บริเวณชั้นสามของอาคาร 

  -สาขานิเทศศิลป์ บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ของอาคาร 

 1.2.ห้องเรียนรวม และปฏิบัติการ บัณฑิตศึกษา บริเวณชั้นสองของอาคารฝั่งขวา 

 1.3 หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นห้องแสดงนิทรรศการ อยู่บริเวณโถงชั้นล่าง ฝั่งขวา

ของอาคาร เป็นห้องกระจก ส าหรับใช้จัดแสดงงานศิลปะ และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับนิทรรศการ 

 1.4 ห้องส านักงานคณบดี และห้องประชุม อยู่บริเวณชั้นล่างฝั่งซ้ายของอาคาร 

2. อาคารเรียนรวม และปฏิบัติการสาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย  เป็นอาคาร 4 ชั้น  

อยู่บริเวณด้านหลังของอาคารหลัก ใช้ส าหรับเป็นหองปฏิบัติการของสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 

(ภาพพิมพ์) 

3. อาคารปฏิบัติงานสาขาวิชาเซรามิกส์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติงานของนิสิต

เซรามิกส์ และชั้นบนเป็นห้องเรียน มีห้องย่อย 3 ห้อง 
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P.1ก(5) กฎระเบียบขอบังคับ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปนหนวยงานในก ากับของรัฐ ด าเนินงานภายใต 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และอยูภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ดังนี้ 
กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ /เนื้อหาสาระสําคัญ 

1. ด้านการเรียนการสอน - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

2. ด้านการวิจัย - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา   ว่าด้วยข้อก าหนดและแนวทางการด าเนินการด้าน
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562 

3. ด้านการบริการวิชาการ - นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ณ 
วันที่ 2  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

4. ด้านบริหารจัดการ - ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการก าหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย  
-ขอบังคับ มหาวิทยาลัย วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยจรรยาบรรณและการด าเนินการ ทาง
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจางในมหาวิทยาลัยบูรพา  
- การด าเนินงานดานการเงินและพัสดุ ประกอบดวยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ
างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และระเบียบ   ขอบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการบริหารการเงิน 

กระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ /เนื้อหาสาระสําคัญ 
5. ด้านการประกัน - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
- หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558-2560 ระบบ 
CUPT QA   
- เกณฑ์คุณภาพ EdPEx ปีการศึกษา 2561  
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 ปัจจุบัน คณะฯ อยู่ในโครงสร้างส่วนงานวิชาการของสถาบันฯ ที่ก ากับดูแลโดยสถาบันฯ และสภา
สถาบันฯ ด าเนินงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในการก ากับของ
มหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ. 2551 อยู่ในสังกัดส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  

 
P.1ข ความสัมพันธระดับองคกร 
 P.1ข(1) โครงสรางองคกร 
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีโครงสรางการบริหารงานแบงเปน 12 หนวยงาน ก ากับบังคับบัญชาโดยคณบดี 

ทุกหนวยงานภายใตการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ผานแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและ
แผนยุทธศาสตรของคณะ โดยมี โครงสรางการบริหารองคกร ดังนี้ 
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โครงสร้างบริหารงานคณะศิลปกรรม

คณบด ี

รศ.เสกสรรค์  ตันยาภิรมย ์

รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

ผศ.ดร.ผกามาศ  สุวรรณนิภา 
รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและวิเทศสัมพันธ ์

ดร. บุญชู บุญลิขิตศริ ิ

รองคณบดฝี่ายบณัฑิตศึกษาและประกันคณุภาพการศึกษา 

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน 

สาขา จิตรกรรม 

หลักสตูร ศบ. (สาขาวิชาจติรกรรม) 
ประธานสาขาวิชาจิตรกรรม 

อาจารย์ธนากรณ์  อุดมศรี  

ประธานสาขาวิชานิเทศศิลป ์

ผศ.ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัต ิ

ประธานสาขาวิชากราฟกิอาร์ต กราฟกิมีเดยี 

อาจารย์ศภุรา อรณุศรมีรกต 

ประธานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์

ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

ประธานสาขาวิชาออกแบบเซรามกิส ์

รศ. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย ์

สาขา นิเทศศิลป ์

หลักสตูร ศบ. (สาขาวิชานเิทศศิลป์) 

สาขากราฟกิอารต์ กราฟกิมเีดีย 

หลักสตูร ศบ. (สาขาวิชากราฟิกอาร์ต 

สาขาออกแบบผลิตภณัฑ ์

หลักสตูร ศบ. (สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์) 

สาขาออกแบบเซรามิกส์ 
หลักสูตร ศบ. (สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์) 

ประธานหลักสตูรสาขาวิชา
ทัศนศิลป์และการออกแบบ 

ศ.สุชาติ เถาทอง 

ประธานหลักสตูรสาขาวิชา     
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

ดร.ภูวษา เรืองชีวิน 

 

สาขาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

หลักสตูร ศม.(ทัศนศลิป์
และการออกแบบ) 
หลักสตูร ปรด.(ทัศนศิลป์
และการออกแบบ) 

สาขาการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม  
หลักสตูร ศศม.(การบรหิาร
ศิลปะและวัฒนธรรม) 
หลักสตูร ปรด.(การบริหาร
ศิลปะและวัฒนธรรม) 

ฝ่ายสนบัสนุนวิชาการ 

- งานบริการและธรุการ    - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล     - งานพัสดุ 

- งานการเงิน   - งานกิจกรรมนักศึกษา   - งาน



 
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 14 
 

 

P.1ข(2) ผูเรียน ลูกคากลุมอ่ืน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

กลุ่มลูกค้า และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ความต้องการ / ความคาดหวังท่ีสําคัญ 
 

1. ด้านการเรียนการสอน 
- ลูกค้า คือ นิสิต 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑติ 

1. ต้องการประสบการณ์วิชาชีพท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ทั้ง
ก่อนส าเร็จการศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษา  
2. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบณัฑติที่มีคณุภาพ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ 
และเป็นผู้น าการสรา้งผลงานในดา้นงานศิลปกรรมของภาคตะวันออก 
3. ผู้ปกครอง ต้องการให้บุตรหลานมีวิชาชีพท่ีดี 

2. ด้านการวิจัย 
-ลูกค้า คือ ผู้ให้ทุนวิจัย 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

ได้งานวิจัยที่มีคณุภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ได้ โดยเฉพาะข้อมลูงานวิจัยในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

3. บริการวิชาการ 
- ลูกค้า คือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน องค์กร
รัฐ และเอกชน 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ประชาชน ชุมชน องค์กรรัฐ 

ต้องการงานบริการวิชาการที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ทันสมยั และเป็น
ประโยชน์กับ เป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งและสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ได้ 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียน นักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ประชาชน ชุมชน องค์การของรัฐและ
เอกชน 

ต้องการผลงานท่ีมี่มาตรฐานทางดา้นศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อพัฒนา
คณะฯ และประเทศ  หรือเพื่อสรา้งคุณค่าทางสังคมให้กับประชาชน ใน
ภูมิภาคตะวันออก 
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P.1ข(3) ผูสงมอบและคูความรวมมือ 
ผู้ส่งมอบ/คูค่วาม
ร่วมมือที่สําคัญ 

 
บทบาทที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อกําหนดที่สําคัญ 
สําหรับผู้ส่งมอบและ

คูค่วามร่วมมือ 

กลไกที่สําคัญท่ีใช้
ในการสื่อสาร 

ระบบงาน กระบวนการ ผลิต การ
ส่งมอบหลกัสูตร และบริการ
สนับสนุนเพ่ือ ลูกค้า ที่สําคัญ 

การสร้างนวตักรรม
ของคณะฯ 

1. ด้านการผลิต
บัณฑิต/ เครือข่าย
โรงเรียน
มัธยมศึกษาภาค
ตะวันออก 
- มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

คณะฯ มีโครงการ Open House 
เปิดบ้านศลิปกรรม 
 
 
 
- การท าความร่วมมือ โครงการ
MOU 

- การคัดเลือกผูเ้ข้าเรยีน
โดย ระบบสอบตรงของ
แต่ละ หลักสตูร และการ
สอบตามกฎ ระเบียบ 
ของคณะฯ และสถาบันฯ 
- การคัดเลือกผู้เข้าเรียน
ตามระบบของบัณฑิต
วิทยาลัย 

การ
ประชาสมัพันธ์
ทางสื่อ ต่าง ๆ   
- เว็ปต์ไซต ์
 
 
- การเยี่ยมชม ดู
งาน แลกเปลี่ยน 

2. ด้านการวิจัย/ ม.
ศิลปากร, มจล., 
ราชมงคลวิทยาเขต 
เพาะชา่ง 

ผลงานออกแบบ งานด้านทัศนศลิป์ 
นิเทศศิลป์และงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เซรามิกซ์ รวมทั้งผลงาน
สร้างสรรคศ์ิลปกรรม 

ผลงานออกแบบและ 
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับ 
รางวัลระดับจังหวัด 
และระดับภูมิภาค   

การตีพิมพ์ เผยแพร่ และ 
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค ์

การ
ประชาสมัพันธ์
ทางสื่อ ต่าง ๆ 
เครือข่ายงานวิจัย 

3. การบริการ
วิชาการ  
- องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 
- ชุมชนต่าง ๆ. 
 
 

ผลงานออกแบบ งานด้านทัศนศลิป์ 
นิเทศศิลป์และงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เซรามิกซ์ รวมทั้งผลงาน
สร้างสรรคศ์ิลปกรรม 
- การท างานร่วมกับชุมชนในส่วน
ของผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 
 

การน าไปใช้ประโยชน์
ใน เชิงพาณิชย์ และ
สังคม 

มีคุณภาพ  ตรงเวลา และ 
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 
 

การ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรม เครือข่าย
ชุมชน / ท้องถิ่น 
และเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ 
และการพบปะ
พูดคุย 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม องค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

ผลงานออกแบบ งานด้านทัศนศลิป์ 
นิเทศศิลป์และงานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ เซรามิกซ์ รวมทั้งผลงาน
สร้างสรรคศ์ิลปกรรม 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ระดับ
ภูมิภาค 

มีคุณภาพ และส่งเสริมให้ 
เกิดมาตรฐานทางศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

การระชาสัมพันธ์
กิจกรรมเครือข่าย
ชุมชน /ท้องถิ่น
และเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ 
และการพบปะ
พูดคุย 
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P.2 สภาวการณขององคกร 
P.2ก สภาพดานการแขงขัน 

P.2ก(1) ลําดับในการแขงขัน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะล าดับต้น ของภูมิภาคตะวันออก ที่ผลิตนักออกแบบ 

และศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ปัจจุบันมีหลักสูตรปริญญาตรีกลุ่มศิลปกรรมและการออกแบบ 4 ปีเป็น
หลัก โดยเน้นการผลิตศิลปิน และนักออกแบบด้านทัศนศิลป์มืออาชีพ  ใน 5สาขาหลัก คือ นิเทศศิลป์ 
เซรามิกซ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จิตรกรรม และกราฟฟิกอาร์ตกราฟิกมีเดีย  และเมื่อเทียบเคียงกับกลุ่ม
คณะศิลปกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศไทย คณะฯ วางต าแหน่งตนเองไว้อันดับที่  5 ของ
ประเทศ 

  1.  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  3.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  5.  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
P.2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขัน 
 

พันธกิจหลัก พันธกิจหลัก การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผล

กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนัของคณะ 

โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรมและความ 

ร่วมมือเพ่ือตอบสนอง 

การผลิตบัณฑิต ระบบของตลาดงานวิชาชีพที่เน้นเทคโนโลยี 
สมัยใหม่  และความเป็นผู้น าในภูมิภาค
ตะวันออก 

ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น จีน 
เกาหลี เพ่ือพัฒนาการ เรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานด้านการออกแบบทัศนศิลป์ และ
ศิลปกรรมแบบสากล รวมทั้งการเริ่มความ
ร่วมมือกับองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ใกล้เคียงในประเทศอาเซียน 

การวิจัย 1. การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของอาจารย์รุ่น
ใหม่ที่มีความรู้ด้านงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  
2. ยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติ  เน้นการท า
วิจัยเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
การท านุศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก 

คณะฯ มีคณาจารย์ในกลุ่มศิลปกรรมที่สร้าง
ผลงานสร้างสรรค์ และในระดับชาติและ
นานาชาติ  และมีคณาจารย์ในหลักสูตร
ออกแบบที่สามารถสร้างผลงาน ที่สามารถ
จดสิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร ได้ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้า 17 
 

 

พันธกิจหลัก พันธกิจหลัก การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์การแข่งขนัของคณะ 

โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรมและความ 
ร่วมมือเพ่ือตอบสนอง 

การบริการ
วิชาการ 

นโยบายของประเทศต้องการให้ 
มหาวิทยาลัยบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา 
ชุมชน และสังคม และเป็นแหล่งความรู้ที่
ส าคัญของภาคตะวันออก 

มีศักยภาพการบริการวิชาการที่บูรณาการ
กับการ เรียนการสอน และการวิจัยเพื่อ
ประโยชน์ของ ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

การท านุบ ารุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

นโยบายของประเทศต้องการให้ 
มหาวิทยาลัยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้
เกิดมูลค่าทางสังคม  และพัฒนาวิถีชีวิตแบบ
ไทยให้กับนักศึกษา และประชาชน 

มีอัตลักษณ์ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม  ที่
ส่งผลต่อการผลิตผลงานในด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง 

 
 P.2ก(3) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ  จากแหล่งข้อมูลกลางที่เผยแพร่โดยรวม 

 ข้อจ ากัดในการรวบรวมและใช้ข้อมูล การน าข้อมูลสารสนเทศยังคงไม่ครอบคลุมทุก
ส่วน และการเทียบเคียงยังไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ  
ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบจากความท้าทาย 

ด้านหลักสูตร/การ
เรียนรู้ และบริการ 

- สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ  
- สร้างการพัฒนาชุมชน และ สังคมให้
สามารถน าเทคนิค แนวคิดในด้านศิลปกรรม
ไปประยุกต์ใช้ และพ่ึงพาตนเอง ได้  

-ผู้เรียนสามารถบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียน การสอนตามศาสตร์ของ
ตนเอง-ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง 
ต่อเนื่องจากงานบริการวิชาการ และ 
ถ่ายทอดต่อชุมชนอ่ืน ๆ 

ด้านการปฏิบัติการ - ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมือ อาชีพ  
- เพ่ิมประสบการณ์ด้านวิชาชีพของ
คณาจารย์รุ่นใหม่ เรียนรู้และ ปรับเปลี่ยนให้
ทันกับเทคโนโลยี  ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

-ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
- ได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่พัฒนา
หน่วยงานและชุมชนได้โดยคณาจารย์  
มีประสบการณ์วิชาชีพมากกว่าการท า
วิจัย 
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ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบจากความท้าทาย 
ด้านความ
รบัผิดชอบต่อสังคม 

- มีการเข้าถึงชุมชนและมีความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ส่งเสริมการท างานร่วมกันมากขึ้น 

- มีเครือข่ายชุมชนพ่ิมขึ้น 

ด้านบุคลากร - การพัฒนาอาจารยเขาสูต าแหนงทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

- อาจารยมีคุณวุฒิสูงขึ้นและสามารถรับ
นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาไดเพ่ิมข้ึน 

 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ 
  

ด้าน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบจากความได้เปรียบ 

ด้านหลักสูตร/
การเรียนรู้ 
และบริการ 

 - เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมี
ข้อมูลที่สามารถน ามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้ 
 

- มีบริการวิชาการท่ีเป็นงานวิจัย ชุมชน  
- สามารถใช้พื้นที่รอบบริเวณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็น
สถานที่ส าคัญการเป็นพ้ืนที่ทดลองและ
เก็บข้อมูลในงานวิจัย  

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

- มีโรงปฏิบัติการ เพื่อฝึกประสบการณ์จริง 
- สามารถบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน การสอน
ตามศาสตร์ของตนเอง 

- ชุมชนสามารถพัฒนาตนเอง ต่อเนื่อง
จากงานบริการวิชาการ 

ด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

มีศาสตร์ที่สามารถสร้าง งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ ตรงกับความต้องการของ ชุมชน 

มีโครงการและเครือข่ายความ ร่วมมือ
ในการบริการชุมชน  ที่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน ตามยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนา ชุมชน 

ด้านบุคคลากร มีอาจารย์รุ่นใหม่มีคุณวุฒิสูง และ ตรงกับศาสตร์ใน
หลักสูตรต่าง ๆ มากขึ้น 
- อาจารย์รุ่นใหม่มีประสบการณ์และความรู้ด้านวิจัย 

- มีกลุ่มของอาจารย์ที่มีความพร้อมใน
การบริการวิชาการได้ หลากหลาย
รูปแบบ  ในศาสตร์ที่สัมพันธ์กัน 
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P.2ค ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
1. การบริหารจัดการบุคลากร คณะฯ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับแล้ว ท า
ให้การบริหารงานในส่วนของบุคลากรมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญในการสื่อสารภายใน
องค์กรในระดับต่างๆ จึงส่งผลให้มาตรการในการก าหนดภาระงานมีความชัดเจน  

ในด้านของงานวิชาการ มีการท างานค่อนข้างมีอิสระมาก เนื่องจากคณะฯ จากการด าเนินงาน
มุ่งเน้นเฉพาะการ เรียนการสอนไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนด้านงานวิจัย และการพัฒนาโดยน าเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การท างานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งคณะยังมีทุนสนับสนุนในด้านการวิจัยทุกปี 
ถึงแม้ว่าบางปีจะมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจ ากัด แต่ก็ส่งผลให้คณาจารย์มีการท างานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง  และท าให้มีคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพขาดการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ท าให้มีพ้ืนที่บางส่วนยังไม่
สามารถใช้งานได้เต็มตามศักยภาพ ในด้านของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์สนับสนุน สื่อการ
เรียนการสอนที่ที่มีความเก่าและทรุดโทรม ก าลังอยู่ในระหว่าการทยอยซ่อมบ ารุง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการผลิตบัณฑิตทางทักษะเชิงปฏิบัติ  

3. คุณสมบัติของนักศึกษาในปัจจุบัน มีความต้องการที่แตกต่างจากเดิม เนื่องจากนิสิตในปัจจุบัน
มีความเป็นอิสระมากข้ึน และต้องการพัฒนาเพ่ือประกอบอาชีพอิสระรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ มีการ
น าความรู้จากประสบการณ์ของบุคคลภายนอก เข้ามาเสริมสร้างแนวคิดและเป็นที่สนใจส าหรับนิสิต และ
แต่ทางคณะฯ ยังไม่ได้พัฒนาในด้านหลักสูตรที่สอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการในด้าน
การท างานศิลปะ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ และรูปแบบสื่อ
การเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
คนส าคัญ   

4. หลักสูตรของคณะฯ ก าลังมีการวางแผนการปรับปรุงเนื่องจากใกล้ถึงรอบระยะเวลา 
โดยเฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีแนวคิดในการควบรวมหลักสูตร และได้ด าเนินการมาแล้วส่วนหนึ่ง 
และก าลังปรับปรุงเพ่ือน าหลักสูตรเข้ารับการพิจารณาตามเงื่อนไข แต่หลักสูตรยังมีจุดด้อยในส่วนของการ
วิเคราะห์เชิงตลาด และกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้มีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมาย
ไมไ่ด้รับข้อมูลที่ชัดเจนในการเข้าศึกษาต่อจึงส่งผลให้มีการสมัครน้อยลง แต่ปัจจุบันได้เริ่มมีการแก้ไขด้วย
การท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเพ่ือสร้างฐานกลุ่มลูกค้าในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเป็น
ช่องทางใหม่ๆ ในการบริหารจัดการหลักสูตร ที่สามารถต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้คณะฯ ยังมี
บุคลากรส่วนวิชาการจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอันดับต้นๆ ของสถาบันฯ สามารถ
น ามาเป็นจุดเด่นของคณะได้ 
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5.  คณะฯ เริ่มมีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและเริ่มวางระบบในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศใกล้เคียง  แต่คณะยังมีปัญหาส าคัญทางด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในการ สื่อสาร ซึ่งใช่ค่อนข้างน้อยมาก และบัณฑิตขาดประสบการณ์ในการสื่อด้าน
ภาษาอังกฤษ จึงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องการให้มีการปรับปรุงและส่งเสริมมากข้ึน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

ปีการศึกษา  2560  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 
คุณภาพการศึกษา CUPT QA  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้หลัก CUPT QA ระดับคณะ ผลประเมินตนเอง 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 3 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 3 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 3 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 4 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3 
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย - 
 C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 3 
 C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 3 
C.10 บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 2 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมและคณะ 4 
C.13 การส่งเสริมสนบัสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 
 ตัวบ่งชี้เลือก CUPT QA  
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 
S.2 Student mobility 4 
S.3 Green University N/A 
S 4. การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 68.42% 
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หมวด 7 

ผลลัพธ ์(Results) 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

 7.1ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ด าเนินการจัดหลักสูตรการศึกษา โดยประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
นิสิต และประสิทธิผลการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจากอัตราการจบการศึกษา 
ภายในวงรอบของหลักสูตร โดยคิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนนักศึกษาแรกเข้าต่อจ านวน นิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2559 – 2561 โดยมีภาพรวมของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดลดลงซ่ึงแสดงผลของอัตรานิสิตที่ส าเร็จการศึกษา ดังภาพที่ 7.1-1 ถึง 7.1-3 โดยสาเหตุ เนื่องจาก
บางส่วนเป็นนิสิตลาออกไประหว่างเทอมในปี 1 และบางส่วนเป็นนิสิตที่ไม่ผ่านรายวิชาพ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ แต่ถึงอย่างไรนิสิตส่วนใหญ่มักจะส าเร็จการศึกษาในช่วงของเทอมถัดไปคือ ในช่ว งภาคฤดู
ร้อน แต่ยังคงอยู่ในปีการศึกษานั้น ซึ่งจากผลภาพรวมนี้ท าให้คณะเริ่มมีการปรับประบวนการก ากับติดตาม
การเรียนของนิสิตในหลักสูตรของแต่ละสาขามากขึ้นเพ่ือเพ่ิมอัตราของนิสิตในการส าเร็จการศึกษาใน
อนาคต โดยให้แต่ละสาขามีการวางแผนการเก็บข้อมูลของนิสิตอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพ่ือทราบสาเหตุ
และวางแผนในการแก้ไขต่อไป ส่วนอัตราการได้งานของบัณฑิตยังมีอัตราที่คงที่ เนื่องจากในปีนี้เริ่มมีการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและวางแนวนโยบายในการสอดแทรกเนื้อหาของการเป็นผู้ประกอบการ และยัง
ไม่ได้ส่งผลต่อนิสิตในหลักสูตรเก่าท่ีจบออกไป 

ข้อ ข้อมูล หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

2559 2560 2561 

1  จ านวนนสิิตแรกเข้าทุกระดับ รวมทุกหลักสูตร คน 584 513 296 

2  จ านวนนสิิตส าเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ ทุกระดับ รวมทุกหลักสูตร คน 351 278 157 

3  จ านวนนสิิตส าเร็จการศึกษา หลังเกณฑ์ ทุกระดับ รวมทุกหลักสูตร คน 90 79 106 

4  ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ รวมทุกหลักสูตร ร้อยละ 60.10 54.19 53.04 
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ภาพที่ 7.1-1 ร้อยละของนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 

 

 
ภาพที่ 7.1-2 จ านวนนิสิตแรกเข้าและส าเรจ็การศึกษาทุกระดับ 
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ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
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ภาพที่ 7.1-3 ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 ในด้านของสัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของงานบริการวิชาการ ประเภทงานที่ไม่หวังผลก าไร 
พิจารณา 
จากข้อมูลพบว่ามีปริมาณรายได้มีแนวโน้มคงที่ ดูจากยอดเงินที่ได้รับและใช้ไปของโครงการบริการวิชาการ
ต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 7.1-4 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของงานบริการวิชาการ (งานท่ีไม่หวังผลก าไร) 

  

7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน 
  7.1ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  การพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
โดยพิจารณาจาก ภาพที่ 7.1-5 ทุกหลักสูตรของคณะที่มีผลการประเมินของแต่ละสาขาตามเกณฑ์    
AUN-QA  
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ภาพที่ 7.1-5 ร้อยละของหลักสูตรที่ไดร้ับการรับรองจาก สกอ. 

 

 โดยในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ 
AUN-QA เมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  (ภาพที่ 7.1-6 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ
ภาพที่ 7.1-7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ในระดับ 4 ขึ้นไป โดยพบว่ามี
จ านวนหลักสูตรทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 8 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 88.88 และมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  เนื่องด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 
คน  ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ  และหลักสูตรและคณะได้ด าเนินการเปิดรับ
อาจารย์เพ่ิมเข้ามาเพ่ือทดแทน แต่เนื่องด้วยอยู่ในระหว่างรอครบกรอบเวลา และอยู่ในขั้นตอนการ
เผยแพร่ผลงานซึ่งน าไปสู่การแก้ไขในแบบฟอร์ม สมอ.08 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ในการประชุม ในเดือน กันยายน ปี 2562 ในล าดับต่อไป ซึ่ง
คณะได้ด าเนินการรายงานผลและขั้นตอนการแก้ไขนี้ต่อมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที ่7.1-6 ร้อยละของหลักสตูรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 

       
                   

ภาพที่ 7.1-7 ร้อยละของหลักสตูรที่มีผลการประเมินตามเกณฑ ์ AUN-QA .ในระดับ 4 ข้ึนไป 
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 ในด้านงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก จ านวนของบุคลากรใน
การขอ เสนอโครงการวิจัยของคณะศิลปกรรมศาสตร์นั้น ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่าน
มา โดยสามารถพิจารณาจากจ านวนงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งทุนภายนอก
ซึ่งมีปริมาณการเสนอขอเงินสนับสนุนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยปีงบประมาณ 2561 ในการรับจ้างท าวิจัย หรือ
ให้ค าปรึกษางานวิจัยที่สิทธิในผลงานเป็นของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็น “การบริการวิชาการ” เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ฉบับลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ส่งผลให้จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของ
คณะไม่ปรากฎ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนเป็นจ านวนเงินในโครงการบริการวิชาการ ดังภาพที ่7.1-8  
 

 
ภาพที ่7.1-8 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 

  
 นอกจากนี้ในการสนับสนุนการวิจัยอย่างครบวงจร ทางคณะเห็นควรว่าจะมีการปรับระบบเริ่ม
จากการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในด้านการวิจัย โดยการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ ก าหนดเกณฑ์
คุณภาพและตัวชี้วัดของแต่ละประเภททุนให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะ ส าหรับเงินทุนวิจัยภายในต่อ
อาจารย์ลดลง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายนอก ซึ่งทุนวิจัยภายนอกต่อ
อาจารย์จะสูงกว่าทุนภายใน และคณะได้จัดระบบพิจารณาให้ทุนที่เข้มงวดมากขึ้น มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยพิจารณาตามสาขาเชี่ยวชาญและมีมาตรการกลั่นกรองที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
นักวิจัย นอกจากนี้ในส่วนของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) และ
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI/Scopus) มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน เป็นผลจากอาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง
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การพัฒนาคุณวุฒิในด้านการขอต าแหน่งวิชาการส่งผลให้มีจ านวนผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงาน
ด้านวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  
 

 7.1ข(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีเครื่องไฟฉุกเฉินทั้งหมด 16 เครื่อง ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการสอนและ
ปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ หากเกิดเพลิงไหม ้คณะมีถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง 27 ถัง  ดังภาพที่ 7.1-
9 รวมทั้งหากเกิดไฟฟ้าดับ ท าให้เครื่องปั๊มน้ าไม่สามารถท างานได้ คณะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องถัง
เก็บน้ าบนอาคารชั้น 5 ขนาดถังละ1,200 ลิตร จ านวน 10 ถัง เพ่ือให้น้ าไหลลงจากชั้น 5 ลงมา และมี
เครื่องส ารองไฟส าหรับการท างานของลิฟต์ จ านวน 1 เครื่อง โดยเครื่องส ารองไฟจะท าหน้าที่พาลิฟต์ให้ไป
จอดยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและส่งผู้โดยสารให้ออกจากลิฟต์อย่างปลอดภัย  

 
ภาพที ่7.1-9 ป้ายและถังเคมดีับเพลิง 

 
 7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิตสายศิลปะ ที่สามารถท างานทั้งใน
องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีเป้าหมายเพ่ือให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระและเป็น
ผู้ประกอบการได้ ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และเพ่ือให้การผลิตบัณฑิต
มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพ
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และสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก โดยสะท้อนได้จากจัดการด้านการเรียนการสอน การจัดท าและ
การส่งข้อมูลของรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด) (ภาพที่ 7.1-10 การสง มคอ.3 
และ มคอ.5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด) 
 

 
 

ภาพที ่7.1-10 การส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 7.2ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
  7.2ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือหาความพึงพอใจจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังนี้ 
 การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมผลการประเมินอยู่ใน
ระดับลดลงเล็กน้อย ดังแสดงรูป 7.2-2 และการส ารวจการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ลดลงเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลของการที่คณะเริ่มมีการส ารวจในส่วนต่างๆ เนื่องจากความ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนตามระยะเวลาและเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงอุปกรณ์ ห้องเรียน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของนิสิตเพิ่มมากข้ึน   
 นอกจากนี้ คณะยังมีการส ารวจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที ่1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.20    
ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และด้านที่ 5 ด้านทักษะ           
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การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
(ภาพที่ 7.2-3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิต และภาพท่ี 7.2-4 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (จ าแนกตามราย 
ด้าน) 

 
 

ภาพที่ 7.2-1  ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคณุภาพการจดัการเรียนการสอน                                               
 

  
 

ภาพที ่7.2-2  ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
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ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 7.2-3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

 
ภาพที ่7.2-4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
                  (จ าแนกตามรายด้าน) 

  
 ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการทางโครงการบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ขึ้น     ผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (ภาพที่ 7.2-5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการบริการ
วิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์)  และความพึงพอใจด้านการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมีผลการประเมิน     เฉลี่ยเท่ากับ 4.27  (ภาพที่ 7.2-6 ความพึงพอใจนิสิตต่อการจัดโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  
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ภาพที ่7.2-5 ความพึงพอใจของของผู้รับบริการทางโครงการ    ภาพที ่7.2-6 ความพึงพอใจของของผู้รับบริการทาง     
                  โครงการบริการวิชาการ               ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 7.2ก(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่างคณะที่มารับบริการต่อรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไปของ        
คณะศิลปกรรมศาสตร์พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เห็นได้จากการตอบแบบสอบถามการ
ประเมินการเรียนการสอนของรายวิชา รวมทั้งศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
(ตารางที่ 7.2-7) 
 นอกจากนี้ผลการส ารวจของส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มีจ านวนอัตราการพ้นสภาพของนิสิตมีจ านวน
ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันที่มีต่อคณะในปัจจัยหนึ่ง (ภาพที ่7.2-8) 
 
ตารางท่ี 7.2-7 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ล าดับ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน (ร้อยละ) 

2559 2560 2561 

1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่างคณะที่มารับบริการต่อ

รายวิชาพ้ืนฐานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

3.87 3.74 4.18 

2 ร้อยละของศิษย์เก่าที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ 
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3 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน 6.7 12.4 14.2 

**(เกณฑ์ส าหรับพิจารณาค่าเฉลี่ยล าดับที่ 1 0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   1.51 - 2.50 ต้อง
ปรับปรุง        2.51 - 3.50 พอใช้        3.51 - 4.50 ดี        4.51 - 5.00 ดีมาก) 
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ภาพที ่7.2-8 อัตราการคงอยู่ของนิสิตช้ันปีท่ี 1 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 7.3ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
  7.3ก(1) อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถตรงกับภาระงานในหลักสูตรหรือ
สายงานที่รับผิดชอบ ร้อยละของอาจารย์ประจ า โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับสูงขึ้น (ภาพท่ี 7.3-1)  
เนื่องจากอาจารย์บางส่วนได้จบการศึกษา และบางส่วนมีแนวโน้มในการศึกษาต่อและยังมีอาจารย์
บางส่วนที่มี่อยู่ในระหว่างการศึกษาปริญญาเอก ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มของคุณวุฒิที่เพ่ิมมากขึ้น 
  นอกจากนี้ ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก (ภาพท่ี 7.3-1) และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเช่นกัน (ภาพที่ 7.3-2) เนื่องจากคณะฯ มีการสนับสนุนผลักดันด้าน
การขอต าแหน่งส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และให้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง 
คณะได้พัฒนาระบบสนับสนุนให้ทุนวิจัย และการเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น และมีจ านวนผู้ที่ได้รับการยกย่องในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และในส่วน
ของอัตราการลาออก และโอนย้ายของบุคลากรไม่มีในรอบปีที่ผ่านมา   
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ภาพที ่7.3-1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

ภาพที่ 7.3-2  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 จากจ านวนผลงานการวิจัยพบว่า มีปริมาณเพ่ิมข้ึนซึ่งแปรผันตรงกับจ านวนผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติยังคงมีปริมาณท่ี
น้อยอยู่     แต่มีการตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองในฐาน TCI เพ่ิมมากข้ึน โดยคณะเริ่มวางแผน
อย่างเป็นระบบในด้านนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
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นานาชาติ รวมทั้งการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและนานานชาติ โดยการพิจารณาให้
รางวัลตอบแทนการน าเสนอด้วย      (ภาพท่ี 7.3-3 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ/ นานาชาติ)  
 

 
 

ภาพที ่7.3-3 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาต/ิ นานาชาติ 
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  7.3ก(2) บรรยากาศการทํางาน  
  การจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการ คณะยังไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แต่จากการสังเกตพบว่าบุคลากร
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และบุคลากรส่วนน้อยไม่พึงพอใจ นอกจากนี้ ไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน  
   

  7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร 
  จากการสังเกต แนวโน้มระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ที่มีต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากคณะมีการประสานงานในการท างานต่างๆ ร่วมกัน 
และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารบ้าง แต่ใน
ภาพรวมของ    ความผูกพัน ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในองค์กรและความรักในองค์กร แต่ทั้งนี้
ทางคณะได้มีแผนแนวทางในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้แนวโน้มข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้าน
การบริหารที่ส าคัญของคณะในปีนี้ 
 7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง ให้มีความเหมาะสม
กับสายงานของตนเอง เพ่ือให้สามารถน าสมรรถนะของบุคลากรนั้น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะ แต่เนื่องจากในสองปีที่ผ่านมาทางคณะมีวิกฤติในเรื่องของ
รายได้และงบประมาณซึ่งต่อเนื่อง เนื่องจากมีปริมาณรับเข้าของหลักสูตรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มี
จ านวนนิสิตลดลง ส่งผลกระทบกับรายได้ของคณะเป็นอย่างมาก จึงท าให้การใช้จ่ายของคณะในบางส่วน
ต้องระงับไป แต่ในปีนี้หลักจากท่ีมีการแก้ไขปัญหาของส่วนบัณฑิตศึกษาด้วยการรับนิสิตที่เป็นโครงการ
ความร่วมมือจากต่างประเทศเข้ามาเรียนแล้ว ท าให้มีรายได้ที่มากขึ้น ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นความส าคัญ 
จึงมีการวางแผนเพ่ือจัดสัมมนาส าหรับบุคลากรขึ้นในปี 2562 
 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กรและการกํากับดูแล 
 7.4ก ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร 
  7.4ก (1) การน าองค์กร 
  จากค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 
00034/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการแต่งตั้งคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์เสกสรรค์  ตันยาภิรมย์ เป็นคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งคณบดีได้มีการปรับแนวนโยบายและวิสัยทัศน์ โดยดูจากสถานการณ์ของประเทศไทย
ในปัจจุบัน ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้าน ทั้งจากนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 และการเป็นประตูเชื่อมไทยสู่โลกผ่านระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือท่ีเรียกว่า EEC 
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ด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมทั้งมีการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะผลักดันองค์กรเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Smart Enterprise ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ในบริบทไทยแลนด์ 4.0   
  โดยรูปแบบของ Smart SMEs หรือ Smart Enterprise หมายถึง “องค์กรที่
สามารถเข้าถึงข่าวสาร วิเคราะห์ และประมวลข่าวสารไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เพ่ิมมูลค่า บริหาร
จัดการด้วยกลยุทธ์ ที่น าไปสู่การท างานเป็นทีมและอิงอยู่บนฐานองค์ความรู้ การสร้างพันธมิตรและ
เครือข่าย เพื่อน าไปสู่      การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ฉับไว และ
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน” 
  ดังนั้น จึงได้มีการน าแนวคิด Smart Creative ประกอบด้วย 3 Smart+1 
Center เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่ง 3 Smart  ได้แก่   
      1. Smart Program คือ มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านหลักสูตร โดยปรับ
หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นขึ้น สามารถเรียนข้ามศาสตร์ ในสาขาที่สนใจและมากกว่านั้นสามารถข้ามคณะ
วิชา เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ิมโอกาสการท างานหลายหลากข้ึน 
                         2. Smart Learning คือ ด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของภาคธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงาน โดยอาศัยความร่วมมือของภาคธุรกิจ องค์กร หรือ
หน่วยงาน ทั้งในลักษณะที่เป็นวิชาสหกิจ ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการสนับสนุนในด้านเครื่องมือ
และวิทยากรผู้ฝึกอบรมที่มีความช านาญ เป็นการเพ่ิมรายได้ ความร่วมมือด้านครุภัณฑ์ สามารถลดการ
ลงทุนที่สูงส าหรับอุปกรณ์ การใช้นวัตกรรมเครื่องมือใหม่ๆ สร้างงานออกแบบ 
                         3. Smart System คือ การจัดระบบการบริหารองค์กรในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
สามารถท าให้บุคลากรรับรู้ข้อมูลเป็นระบบที่ให้ทุกคนรับรู้หน้าที่และทราบถึงภาระงานของตนเอง และยัง
สามารถเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของงานประกันคุณภาพ ไม่ให้เกิดการท างานที่ซับซ้อนเป็นช่องทาง
หนึ่งในการรับรู้ข้อมูล เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง รู้ภาระหน้าที่ สร้างแรงจูงใจ อีกท้ังสามารถ
ระบบนี้ยังสามารถเป็นข้อมูลป้อนกลับที่สะท้อนการท างานของบุคคลากรได้อีกด้วย 
  นอกจาก 3 s แล้วยังรวมกับ 1 Center ได้แก่ Creative Center โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเป็นศูนย์การสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปกรรม ( Art, Design, Culture)  
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังมีการด าเนินการบริหารองค์กรที่มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีกิจกรรม/กระบวนการท างานเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
  7.4ก(2) การกํากับดูแล 
  ด้วยแนวการบริหารงานภายในองค์กรเป็นลักษณะครอบครัว การดูแลกันภายใต้
กรอบการด าด าเนินการที่เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และการท างานที่เชื่อมโยงและ
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สัมพันธ์ ของคณะผู้บริหาร ด้วยการมอบอ านาจต่าง ๆ ถ่ายทอดไปยังรองคณบดี เพื่อปฏิบัติงานแทน
คณบดีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท าค าสั่งการมอบอ านาจและการก าหนดหน้าที่ของแต่ละรองคณบดี
อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนให้คณะบรรลุตามพันธกิจที่ก าหนด รวมทั้งการบรรลุตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (UPI)  
  นอกจากนี้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในคณะ ใช้ช่องทางการสื่อสาร
ไปยังบุคลากรทุกระดับ ตามสายงานบังคับบัญชาด้วยลายลักษณ์อักษรผ่านบันทึกข้อความหรือด้วยวาจา
ตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
และทางคณะผู้บริหารได้จัดตั้งกลุ่มการสื่อสารในระบบออนไลน์ เป็นการสื่อสารที่น าเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนส าคัญ อาทิ Line Application, Facebook และ Chanel ใน YouTube เพ่ือเป็นการตอบรับต่อ
แนวนโยบายใหม่ของวิสัยทัศน์ในส่วนของ Smart System อีกด้วย 
  7.4ก (3) กฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 และอยู่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานการรับรองหลักสูตรของคุรุสภา ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2559 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
  2) การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล มีข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการการ
บริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการก าหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทาง
จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา 
  3) การด าเนินงานด้านการเงินและพัสดุ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี และระเบียบข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารการเงิน 
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 7.4ก (4) จริยธรรม 
 ผลลัพธ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้น า
ระดับสูง และต่อระบบการก ากับดูแล อยู่ภายใต้การด าเนินการของส านักงานอธิการบดี 
   
 7.4ก (5) สังคม 
 คณะฯ มีการจัดท างานวิจัย การบริการวิชาการ และการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยมีการจัดท าโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
   
 7.4ข ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตร์ โดยคณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของคณะอย่างสม่ าเสมอ และได้
ด าเนินการตามแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ส าหรับข้อมูลปีงบประมาณ 2562 อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ ภายในคณะ   
 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 7.5ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 7.5ก (1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการขับเคลื่อนกิจกรรม
โครงการ   ต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะ โดยได้รับงบประมาณ 3 แหล่งดังนี้  
 1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน  
 2) งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล และ  
 3) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
 จากข้อมูลจะพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559, 2560 
และ 2561 รายได้รวมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ระหว่างรายได้จากงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเงินงบประมาณ
แผ่นดินน้อยมาก เมื่อเทียบกับเงินรายได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ ที่รัฐบาลจะอุดหนุนงบประมาณเพียงส่วนหนึ่ง แต่องค์กรจะต้องบริหารจัดการด้วยเงินรายได้ของ
องค์กรนั้นเอง แนวโน้มของรายได้ท่ีเกิดข้ึนก็มีจ านวนลดลงทุกปี (ตาราง 7.5-1 แสดงการเปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน) 
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 นอกจากนี้ คณะฯ รับเงินจากรายได้จากการจัดการศึกษาเป็นหลัก นั่นคือรายได้ที่เกิด
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เมื่อพิจารณาข้อมูลเงิน
คงเหลือย้อนหลัง 3 ปี พบว่า คณะมีรายจ่ายสูง ท าให้เงินคงเหลือในแต่ละงบประมาณลดลง รวมทั้งรายได้
ในส่วนของเงินบริจาคมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการบริหารจัดการเรื่องเงินของ
คณะจะต้องด าเนินการอย่างมีวินัยทางการเงินสูง 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน  

รายการ ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ2561 

รายรับ    

         แผ่นดิน 7,722,800.00 35,200.00 0.00 

         รายได้ 25,610,665.33 22,463,323.89 23,811,851.92 

รวมรายรับ 33,333,465.33 22,498,523.89 23,811,851.92 

รายจ่าย    

         งบบุคลากร 8,965,048.00 9,636,780.00 8,579,790.00 

         งบด าเนินงาน 7,736,148.64 7,501,942.37 5,309,917.90 

         งบลงทุน 2,852,621.40 509,065.00 1,647,306.00 

         งบอุดหนุน 5,851,135.20 2,650,385.00 1,120,741.00 

         งบรายจ่ายอื่น 0.00 1,101,200.00 100,000.00 

         งบกลาง 31,760.00 0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 25,436,713.24 21,399,372.37 16,757,754.90 

รายรับสูง(ต่ า)กว่ารายจ่าย 7,896,752.09 1,099,151.52 7,054,097.02 

ตาราง 7.5-1 แสดงการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

 
 7.5ก(2) ผลการดําเนินการด้านตลาด 
 คณะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคู่ความร่วมมือ เพื่อจัดท าแบบแสดงผลลัพธ์
การด าเนินงานด้านการตลาด รวมถึงส่วนแบ่งในตลาดและการเติบโตของตลาด 
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