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ปรัชญา ศิลปกรรมสร้างสรรค์ปญัญา ปญัญาสร้างสรรค์คณุภาพชีวิต 

ปณิธาน ศิลปกรรมศาสตร์ คือ องค์กรแห่งผู้น าทางปัญญา ท่ีบรูณาการความรู้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางศิลปกรรมสู่ความเป็นสากล 

วิสัยทัศน ์ ศิลปกรรมศาสตร์ชั้นน า สู่ความเปน็สากล 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑติศิลปกรรมที่มีคณุภาพและคณุธรรม โดยมุ่งเน้นทักษะการสรา้งสรรค์อย่างมีวิจารญาณ บนฐานการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21

2. พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

3. บริการวิชาการด้านศิลปกรรมที่มคีุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

4. สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเป็นผู้น าทางการศึกษา 

ประเด็นที่ 1 (FOFA1) ผลิตบณัฑติทางศิลปกรรมที่มีคณุภาพและคณุธรรมโดยมุ่งเน้นทักษะการสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นที่ 2 (FOFA2) การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ศลิปกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแกป้ัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภบิาล 

ประเด็นที่ 3 (FOFA3) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประสิทธิผลภายใตห้ลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพือ่สังคม 

ประเด็นที่ 4 (FOFA4) การบริการวิชาการด้านศิลปกรรมที่มีคณุภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

ประเด็นที่ 5 (FOFA5) การสืบสานและสร้างสรรค์ศลิปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 66 67 68 ผูประสานงาน

FOFA1-1 การผลิตบัณฑิต 1.แผนการรับนิสิตที่เปนไป KPI1-01 1.1รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการ

ทางศิลปกรรมที่มีคุณภาพ ตามความตองการของ ที่รับไดตามแผนการรับนิสิต รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 และพัฒนาคุณภาพ

และคุณธรรมโดยมุงเนนทักษะ สังคม หัวหนาสาขาวิชา

การสรางสรรคบนฐานการ KPI1-02 1.2รอยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ประธานหลักสูตร

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่รับไดตามแผนการรับนิสิต รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2.การผลิตบัณฑิตใหเปนไป KPI1-03 2.1จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการ

ตามความตองการของ อาชีพ ภายใน 1 ป รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 และพัฒนาคุณภาพ

สังคม หัวหนาสาขาวิชา

ประธานหลักสูตร

KPI1-04 2.2จํานวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา หัวหนาสาขาวิชา

KPI1-37 (Competency) เปนไปตามความตองการ 3.51 4 4 4 ประธานหลักสูตร

ของผูใชบัณฑิต

FOFA1-2 จํานวนหลักสูตรที่มี 3.การพัฒนาหลักสูตร KPI1-05 3.1จํานวนหลักสูตรบูรณาการขามศาสตร 6 10 10 10 รองคณบดีฝายวิชาการ

การพัฒนาใหมีการเรียนรูขาม บูรณาการขามศาสตรฯ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ

ศาสตร หัวหนาสาขาวิชา

ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2565-2568

ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนผูนําทางการศึกษา

ประเด็นที่ 1 (FOFA1) ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยมุงเนนทักษะการสรางสรรคบนฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

เปาหมาย

2



เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ประธาน/
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เปาหมาย

FOFA1-3 การพัฒนาหลักสูตร 4.การสรางคุณภาพและ KPI1-06 4.1จํานวนหลักสูตรนานาชาติ ดําเนินการ รองคณบดีฝายวิชาการ

สูระดับสากล ความเขมแข็งของ รางหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรศิลปกรรม นานาชาติ หัวหนาสาขาวิชา

ศาสตรสูระดับสากล 1 ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

หลักสูตร ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

KPI1-07 4.2จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการพัฒนา ดําเนินการ รองคณบดีฝายวิชาการ

หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ รางหลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ

1 หัวหนาสาขาวิชา

หลักสูตร ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

KPI1-08 4.3จํานวนหลักสูตรที่ไดการรับรองตามเกณฑ เขารวม เขารวม รองคณบดีฝายวิชาการ

มาตรฐานระดับนานาชาติ การประเมิน การประเมิน และพัฒนาคุณภาพ

ระดับ ระดับ หัวหนาสาขาวิชา

นานาชาติ นานาชาติ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

จํานวน จํานวน ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

1 1

หลักสูตร หลักสูตร

FOFA1-4 การพัฒนาหลักสูตร 5.การพัฒนาหลักสูตร KPI1-09 5.1จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Short 1 1 1 1 รองคณบดีฝายวิชาการ

ระยะสั้น เพื่อรองรับการเรียนรู ระยะสั้น เพื่อรองรับการ course) ในรูปแบบของโมดูลเพื่อรองรับ หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพ

ตลอดชีวิต เรียนรูตลอดชีวิต reskill/upskill และการเรียนรูตลอดชีวิต หัวหนาสาขาวิชา

KPI1-15 5.2จํานวนคนทุกชวงวัยที่เขาลงทะเบียนเรียน ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ในหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบของโมดูล 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
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FOFA1-5 การสรางและพัฒนา 6.การสรางและพัฒนา KPI1-11 6.1จํานวนหลักสูตรทีทุ่กรายวิชามีการ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการฯ

กระบวนการเรียนรูใหมเพื่อ กระบวนการเรียนรูใหม จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leanring 75 100 100 100 หัวหนาสาขาวิชา

สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมทักษะใน 6.2จํานวนอาจารยที่ใช Active รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21 Learning ในการจัดการเรียนการสอน 100 100 100 100 ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

7.การพัฒนาหลักสูตรที่มี KPI1-12 7.1จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบ 10 10 10 รองคณบดีฝายวิชาการฯ

การจัดการเรียนรูแบบ กลุมวิชา (Module) หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา

กลุมวิชา (Module) ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

8.การสรางความรู ความ 8.1จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียน 10 10 10 รองคณบดีฝายวิชาการฯ

สามารถสอดรับเขาสู การสอนโดยใชสื่อดิจิตอลออนไลน หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา

Digital age ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

9.การเสริมสรางมาตรฐาน KPI1-13 9.1จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ประสบการณทํางานใหกับ บูรณาการกับการทํางาน 100 100 100 100 หัวหนาสาขาวิชา

นิสิต ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

FOFA1-6 การเสริมสราง 10.การพัฒนาศักยภาพของ KPI1-17 10.1โครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 2 2 2 2 รองคณบดีฝายวิจัย

สมรรถนะของบุคลากรสาย อาจารยเพื่อเขาสูการ และประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ และนวัตกรรมการศึกษา

วิชาการเพื่อเขาสูการรับรอง รับรองตามกรอบมาตรฐาน อาจารย

ตามกรอบมาตรฐานของ ของสหราชอาณาจักร 10.2จํานวนอาจารยที่ไดรับรองตามกรอบ เขาสู เขาสู เขาสู เขาสู

สหราชอาณาจักร (UKPSF) (UKPSF) มาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ

2 2 2 2

คน คน คน คน
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FOFA1-7 การสงเสริม 11.การพัฒนากลไกการ KPI1-30 11.1โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมความ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ศิลปกรรมศาสตรสูความเปน บริหารจัดการดานศิลปะ รวมมือดานการเผยแพรและแลกเปลี่ยน 2 2 2 2 ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

นานาชาติและความเปนสากล และวัฒนธรรม ใหเปน ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ อาเซียน กิจกรรม / กิจกรรม / กิจกรรม / กิจกรรม / ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

บนฐานความเปนไทย ผูนําเครือขายการเผยแพร และ/ หรือนานาชาติ ความรวมมือ ความรวมมือ ความรวมมือ ความรวมมือ ผูชวยคณบดี

และแลกเปลี่ยนศิลปะ 11.2จํานวนเครือขายความรวมมือทั้งใน เพิ่มปละ เพิ่มปละ เพิ่มปละ เพิ่มปละ ฝายพันธกิจสัมพันธ

และวัฒนธรรมทั้งในระดับ ประเทศ และ ตางประเทศ 1 เครือขาย 1 เครือขาย 1 เครือขาย 1 เครือขาย รองคณบดีฝายบริหาร

ชาติ และ/หรือนานาชาติ และวางแผน

12.การสงเสริมนิสิต KPI1-31 12.1จํานวนนิสิต มศว ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ศิลปกรรมศาสตร มศว ไป อบรม/วิจัยในตางประเทศ 10 30 30 30 รองคณบดีฝายกิจการ

ศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/ คน คน คน คน นิสิตและการสื่อสารองคกร

วิจัยในตางประเทศ รองคณบดีฝายบริหารฯ

หัวหนาสาขาวิชา

ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

ประธานหลักสูตร

13.การรับนิสิตตางสถาบัน KPI1-32 13.1จํานวนนิสิตตางสถาบันจากตางประเทศ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการ

จากตางประเทศที่มาศึกษา ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน คณะ 5 10 15 20 และพัฒนาคุณภาพ

แลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน ศิลปกรรมศาสตร คน คน คน คน

มศว

14.การสงเสริมบุคลากร KPI1-33 14.1จํานวนบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร มศว ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน 3 3 3 3 และพัฒนาคุณภาพ

ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/ ตางประเทศ คน คน คน คน

อบรม/วิจัย ในตางประเทศ 
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เปาหมาย

FOFA1-7 การสงเสริม 15.การรับบุคลากรจาก KPI1-34 15.1จํานวนบุคลากรจากสถาบันตางประเทศ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการ

ศิลปกรรมศาสตรสูความเปน สถาบันตางประเทศที่มา ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน คณะ 1 1 1 1 และพัฒนาคุณภาพ

นานาชาติและความเปนสากล ศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/ ศิลปกรรมศาสตร คน คน คน คน

บนฐานความเปนไทย ใน มศว

16.การรับบุคลากรอาจารย KPI1-35 16.1จํานวนอาจารยประจําชาวตางชาติ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา

ชาวตางชาติ 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน

17.การรับนิสิตชาวตางชาติ KPI1-36 17.1จํานวนนิสิตชาวตางชาติที่เขาเรียนเต็ม ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา

ที่เขาเรียนเต็มหลักสูตรใน หลักสูตรใน มศว (Degree-Seeking 15 17 20 25

มศว (Degree-Seeking Students) คน คน คน คน

Students)

FOFA1-8 การพัฒนานิสิต/ 18.การเพิ่มศักยภาพทาง 18.1จํานวนบุคลากร/นิสิตที่เขารับการอบรม/ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการฯ

บุคลากรเพื่อรองรับการเขาสู ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากร/ พัฒนา (ภาษาอังกฤษ) รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 หัวหนาสาขาวิชา

ประชาคมอาเซียน นิสิตทางศิลปกรรม ของเปาหมาย ของเปาหมาย ของเปาหมาย ของเปาหมาย ประธานหลักสูตร

ที่กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนด ที่กําหนด ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

FOFA1-9 ออกแบบและจัด 19.การพัฒนาทักษะ 19.1จํานวนกิจกรรมการเสริมสราง ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายกิจการนิสิตฯ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเตรียม Softskill โดยการบูรณการ Softskill โดยการบูรณการกับ Hardskill 10 10 10 10 หัวหนาสาขาวิชา

ความพรอมการเปนพลเมือง กับ Hardskill โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ประธานหลักสูตร

โลกอนาคต (Future Citizen) 20.การสงเสริมใหนิสิต KPI1-38 20.1จํานวนรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายกิจการ

ใหกับนิสิตและสรางความเปน เขารวมการประกวด ที่นิสิตไดรับจากประกวด/นําเสนองาน/แขงขัน 1 1 1 1 นิสิตและการสื่อสารองคกร

ผูนําทางศิลปกรรม การนําเสนองานแขงขัน ทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและ รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล หัวหนาสาขาวิชา

ทางวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ

และระดับนานาชาติ
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เปาหมาย

FOFA1-9 ออกแบบและจัด 21.พัฒนาและจัดบริการ KPI1-39 21.1ความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุน ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายวิชาการฯ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเตรียม สวัสดิการ ที่สงเสริม การเรียนรู 3.51 4 4 4 หัวหนาสาขาวิชา

ความพรอมการเปนพลเมือง บรรยากาศการเรียนรู ประธานหลักสูตร

โลกอนาคต (Future Citizen) 22.การพัฒนาและจัด KPI1-40 22.1จํานวนบุคลากรใหคําปรึกษาแกนิสิต ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายกิจการ

ใหกับนิสิตและสรางความเปน บริการสวัสดิการให 1 1 1 1 นิสิตและการสื่อสารองคกร

ผูนําทางศิลปกรรม คําปรึกษาดูแลสุขภาพ คน คน คน คน

รางกายและสุขภาวะทาง

จิตใจของนิสิต

FOFA1-10 การพัฒนาความ 23.การสงเสริมความคิด KPI1-44 23.1จํานวนนวัตกรรมหรือ Start up ของนิสิต มีแผน 1 1 รองคณบดีฝายวิจัย

พรอมของนิสิตในการเรียนและ สรางสรรค การพัฒนา มีโครงการ ชิ้นงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมการศึกษา

การใชชีวิต สงเสริมการเปน นวัตกรรม และการเปน

ผูประกอบการทางดาน Start up แกนิสิต

ศิลปกรรมดวยการสรางบริษัท

จําลองโดยการบูรณาการ

องคความรูกับศาสตรตางๆ

FOFA1-11 พัฒนาระบบ 24.การจัดกิจกรรมสงเสริม KPI1-45 24.1จํานวนศิษยเกาที่ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา รองคณบดีฝายกิจการ

ฐานขอมูลศิษยเกาและจัดตั้ง ใหศิษยเกาไดรับการพัฒนา 10 คน 25 คน 25 คน 25 คน นิสิตและการสื่อสารองคกร

สมาคมศิษยเกาคณะศิลปกรรม- ศักยภาพทางวิชาการและ KPI1-46 24.2จํานวนศิษยเกาที่มีสวนรวมในการพัฒนา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา หัวหนาสาขาวิชา

ศาสตรเพื่อสรางเครือขายและ วิชาชีพอยางตอเนื่อง นิสิตปจจุบันและมหาวิทยาลัย 15 คน 15 คน 15 คน 15 คน ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ความเขมแข็งทางศิลปกรรม (Up Skill/Re Skill/ KPI1-47 24.3จํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัล/ระดับชาติ ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

New Skill) และการสราง และนานาชาต/ิการประกาศเชิดชูเกียรติ 5 5 5 5 ผูอํานวยการสํานักงานฯ

เครือขายศิษยเกา/สมาคม รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล

ศิษยเกา
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FOFA2-1 การพัฒนางานวิจัย 1.การเผยแพรงานวิชาการ KPI1-19 1.1จํานวนบทความวิชาการ งานวิจัย ของ 5 10 10 10 รองคณบดีฝายวิจัย

นวัตกรรมและงานสรางสรรค ศิลปกรรมในะดับนานาชาติ อาจารย ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ บทความ บทความ บทความ บทความ และนวัตกรรมการศึกษา

ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่อยูบนฐานขอมูล Scopus

การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ

และSDGs และมุงสูความเปน

สากล

FOFA2-2 สงเสริมใหเกิดระบบ 2.งานวิจัยหรือนวัตกรรม KPI1-24 2.1จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือผลงาน รองคณบดีฝายวิจัย

งานวิจัยหรือและกลไกในการ หรือผลงานสรางสรรค สรางสรรคที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรการ และนวัตกรรมการศึกษา

พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร พัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐ

หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองตอ การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs KPI1-25 2.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนอง รองคณบดีฝายวิจัย

นโยบายรัฐ และSDGs โดย ตอ SDGs และนวัตกรรมการศึกษา

มุงเนนการวิจัยแบบบูรณาการ

ขามศาสตร (Transdisciplinary

Research)

FOFA2-3 ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับ 3.การจดทะเบียนทรัพยสิน KPI1-26 3.1จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับการ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รองคณบดีฝายวิจัย

การจดทะเบียนทรัพยสินทาง ทางปญญา จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ และนวัตกรรมการศึกษา

ปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) อนุสิทธิบัตร) อนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ที่ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ที่ดําเนินการ

ยื่นขอ ยื่นขอ ยื่นขอ ยื่นขอ

2 3 3 3

 ผลงาน ผลงาน ผลงาน ผลงาน

เปาหมาย

ประเด็นที่ 2 (FOFA2) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคศิลปกรรมเพื่อสรางนวัตกรรมในการแกปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม
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เปาหมาย

FOFA2-4 งานวิจัยหรือ 4.การสรางมูลคาเพิ่มและ KPI1-27 4.1จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไดรับการ 1 1 รองคณบดีฝายวิจัย

นวัตกรรรมที่ไดรับการตอยอด การใชประโยชนเชิงพาณิชย ตอยอดและพัฒนาสูการสรางมูลคาเพิ่มและ ชิ้นงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมการศึกษา

และพัฒนาสูการสรางมูลคาเพิ่ม การใชประโยชนเชิงพาณิชย

และการใชประโยชนเชิงพาณิชย

FOFA2-5 พัฒนาระบบวารสาร 5.การพัฒนาระบบวารสาร 5.1ระดับฐานขอมูลอางอิงดัชนีวารสารไทย TCI 1 TCI 1 TCI 1 ACI / ผูอํานวยการ

ศิลปกรรมศาสตร ใหเขาสูฐาน ศิลปกรรมศาสตร ใหเขาสู SCOPUS ศูนยการเรียนรู

ขอมูลอางอิงดัชนีวารสารไทย ฐานขอมูลอางอิงดัชนี ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

(TCI 1) และมุงสูระดับนานาชาติ วารสารไทย (TCI1) 

และมุงสูระดับนานาชาติ

FOFA2-6 ยกระดับการเผยแพร 6.การยกระดับการเผยแพร 6.1จํานวนโครงการ/กิจกรรมความรวมมือ 1 1 1 1 ผูอํานวยการ

งานวิจัย งานวิชาการ และงาน งานวิจัย งานวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการเผยแพร โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ศูนยการเรียนรู

สรางสรรคทั้งในระดับชาติและ และงานสรางสรรคสูระดับ งานวิจัย งานวิชาการ และงานสรางสรรค ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

นานาชาติ นานาชาติ
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FOFA3-1 เพื่อใหคณะมีการ 1.การบริหารงานที่มี KPI2-01 1.1ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ระดับ A ระดับ A ระดับ A ระดับ A รองคณบดีฝายบริหาร

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ การดําเนินงานของคณะตามเกณฑสํานักงาน และวางแผน

และประสิทธิผลโดยใชหลัก ประสิทธิผลโดยใชหลัก คณะกรรมการการปองกันและปราบปราม

ธรรมาภิบาล (Good ธรรมาภิบาล (Good การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)

Governance) Governance) KPI2-02 1.2ระบบและกลไกการกํากับติดตามการบริหาร มีระบบ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ รองคณบดีฝายบริหาร

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลไกการ ตามระบบ ตามระบบ ตามระบบ และวางแผน

โดยใชหลักธรรมาภิบาล กํากับฯ มากกวา มากกวา มากกวา

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90

KPI2-03 1.3ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการ จัดกิจกรรม เขารวม จัดกิจกรรม เขารวม รองคณบดีฝายวิชาการ

ดําเนินงานของคณะฯ ขับเคลื่อน การประเมิน ขับเคลื่อน การประเมิน และพัฒนาคุณภาพ

สู EdPEx สู EdPEx สู EdPEx สู EdPEx

200 200 300 300

FOFA3-2 มีระบบและเครื่องมือ 2.การวางแผนและบริหาร KPI2-04 2.1ความสําเร็จของแผนกลยุทธการเงิน จัดทํา มากกวา มากกวา มากกวา รองคณบดีฝายบริหาร

ทางการบริหาร การบริหาร การเงินและงบประมาณ แผนกลยุทธ รอยละ รอยละ รอยละ และวางแผน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่โปรงใสตรวจสอบได การเงิน 90 90 90

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการ 2.2สวนงานที่มีการนําขอมูลจากระบบ รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน รองคณบดีฝายบริหาร

ปองกันและปรับตัวใหเทาทันตอ SWU-ERP มาใชประโยชนในการตัดสินใจ ผลการ ผลการ ผลการ ผลการ และวางแผน

สถานการณตางๆ เชิงยุทธศาสตรของสวนงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2565-2568

ยุทธศาสตรที่ 2 การเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ 3 (FOFA3) เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนประสิทธิผลภายใตหลักธรรมาภิบาล


เปาหมาย

10



เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 66 67 68 ผูประสานงาน

เปาหมาย

FOFA3-2 มีระบบและเครื่องมือ 3.จัดทําแผนปฏิบัติการ 3.1การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําคณะฯ 1 1 1 1 รองคณบดีฝายบริหาร

ทางการบริหาร การบริหาร และกํากับดูแลติดตาม 3.2การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน และวางแผน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน ผูอํานวยการ

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการ สํานักงานคณบดี

ปองกันและปรับตัวใหเทาทันตอ 4.การบริหารความเสี่ยง 4.1รายงานผลการดําเนินงานดานความเสี่ยง รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน ผูชวยคณบดีฝาย

สถานการณตางๆ และควบคุมภายใน แกมหาวิทยาลัย ปละ 2 ปละ 2 ปละ 2 ปละ 2 พัฒนาระบบและ

ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง เทคโนโลยีการศึกษา

FOFA3-3 การพัฒนาบุคลากร 5.การสงเสริมพัฒนา KPI2-05 5.1การจัดทําแผนแมบททรัพยากรบุคคล จัดทํา มากกวา มากกวา มากกวา รองคณบดีฝายบริหาร

ใหมีคุณลักษณะตามเปาประสงค ศักยภาพผูบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร แผนแมบท รอยละ รอยละ รอยละ และวางแผน

ของคณะ มีความกาวหนาใน อาจารย และเจาหนาที่ ทรัพยากร 90 90 90

สายงาน (Career Part) และ ศิลปกรรมศาสตร บุคคล

จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง คลินิก 5.2การดูแลคณาจารยใหมและจัดเก็บองคความ 1 1 1 1 รองคณบดีฝายวิชาการ

ใหคําปรึกษา และจัดอบรมเพื่อ รูคณาจารย แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน และพัฒนาคุณภาพ

พัฒนาการทําผลงานในทุกระดับ   - การพัฒนาอาจารยใหม หัวหนาสาขาวิชา

  - การเก็บรักษาภูมิปญญาวิธีการสอนของ

อาจารยอาวุโส

  - การพัฒนาอาจารยทดแทน

5.3จํานวนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 1 1 1 รองคณบดีฝายบริหารฯ

และเสริมสรางสุขภาวะในองคกร แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

ระบบและเทคโนโลยีฯ

ผูชวยคณบดีฝาย

พันธกิจสัมพันธ

ผูอํานวยการสํานักงานฯ
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 66 67 68 ผูประสานงาน

เปาหมาย

FOFA3-3 การพัฒนาบุคลากร 5.การสงเสริมพัฒนา 5.4รอยละจํานวนอาจารยประจําที่ยื่นขอตําแหนง รอยละ10 รอยละ10 รอยละ10 รอยละ10 รองคณบดีฝายวิจัย

ใหมีคุณลักษณะตามเปาประสงค ศักยภาพผูบริหาร วิชาการที่สูงขึ้นเปนไปตามระยะเวลาที่ ของอาจารย ของอาจารย ของอาจารย ของอาจารย และนวัตกรรมการศึกษา

ของคณะ มีความกาวหนาใน อาจารย และเจาหนาที่ กําหนด ที่ถึง ที่ถึง ที่ถึง ที่ถึง

สายงาน (Career Part) และ ศิลปกรรมศาสตร เกณฑเวลา เกณฑเวลา เกณฑเวลา เกณฑเวลา

จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง คลินิก การยื่นขอ การยื่นขอ การยื่นขอ การยื่นขอ

ใหคําปรึกษา และจัดอบรมเพื่อ รศ.รอยละ3 รศ.รอยละ3 รศ.รอยละ3 รศ.รอยละ3

พัฒนาการทําผลงานในทุกระดับ ผศ.รอยละ25 ผศ.รอยละ25 ผศ.รอยละ25 ผศ.รอยละ25

5.5รอยละจํานวนอาจารยประจํามีตําแหนง รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ

วิชาการตอจํานวนคณาจารยในคณะ 55 60 65 70

5.6จํานวนทุนพัฒนาแกบุคลากร รองคณบดีฝายบริหาร

และวางแผน

5.7จํานวนโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 1 1 1 ผูอํานวยการ

สายปฏิบัติการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สํานักงานคณบดี

5.8การจัดการความรู (KM) ในแตละสวนงาน 1 1 1 1 ผูอํานวยการ

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ สํานักงานคณบดี

5.9การจัดทําคูมือปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ 1 1 1 1 ผูอํานวยการ

คูมือ คูมือ คูมือ คูมือ สํานักงานคณบดี

FOFA3-4 การพัฒนาระบบ 6.กลไกเพื่อพัฒนาระบบ KPI2-06 6.1แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา มากกวา มากกวา มากกวา ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศคณะ แผนแมบท รอยละ รอยละ รอยละ พัฒนาระบบและ

คณะศิลปกรรมศาสตร ใหมี ศิลปกรรมศาสตร เทคโนโลยี 90 90 90 เทคโนโลยีการศึกษา

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สารสนเทศ

สูงสุด 6.2การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผน 1 1 1 ผูชวยคณบดีฝาย

เพื่อการบริหารจัดการ ระบบ ระบบ ระบบ พัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 66 67 68 ผูประสานงาน

เปาหมาย

FOFA3-4 การพัฒนาระบบ 6.กลไกเพื่อพัฒนาระบบ KPI2-06 6.3การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 2 2 2 2 คณบดี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศคณะ (Learning Management System : LMS) โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ รองคณบดีฝายวิชาการฯ

คณะศิลปกรรมศาสตร ใหมี ศิลปกรรมศาสตร ผูชวยคณบดีฝาย

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พัฒนาระบบและ

สูงสุด เทคโนโลยีการศึกษา

FOFA3-5 การสงเสริมใหคณะ 7.กลไกเพื่อพัฒนาระบบ KPI2-07 7.1สวนงานที่มีสวนรวมในโครงการประเภท 2 2 2 2 ผูชวยคณบดีฝาย

ศิลปกรรมศาสตรมีระบบการ และการจัดการของ ดังนี้ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ พัฒนาระบบและ

ดําเนินงานที่เปนมิตรตอ มหาวิทยาลัยที่ใช  (1)โครงการ/กิจกรรมที่นําไปสูการจัดการที่เปน เทคโนโลยีการศึกษา

สิ่งแวดลอม (Green university) ทรัพยากรอยางคุมคาและ มิตรตอสิ่งแวดลอม

ลดปญหาผลกระทบ  (2)โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมประสิทธิภาพ

สิ่งแวดลอม การใชพลังงานและพลังงานทดแทน

FOFA3-6 พัฒนาสถานที่ 8.การพัฒนาสิ่งสนับสนุน KPI2-08 8.1แผนการปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรม จัดทํา รองคณบดีฝายบริหาร

หองเรียน หองปฏิบัติการ การเรียนรู พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แผนการ และวางแผน

ครุภัณฑ พื้นที่กิจกรรมของนิสิต ปรับปรุง ผูชวยคณบดีฝาย

และสิ่งอํานวยความสะดวก อาคาร พัฒนาระบบและ

และความปลอดภัยในคณะ คณะฯ เทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรเพื่อใหเอื้อ

ประโยชนตอการเรียนรูทางดาน

ศิลปกรรม (Arts : Learning)
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 66 67 68 ผูประสานงาน

FOFA4-01 การบริการวิชาการ 1.การบริการวิชาการทางดาน KPI3-02 1.1จํานวนโครงการบริการเพื่อสังคมที่ 1 1 1 1 คณบดี

ที่สอดคลองกับความตองการของ ศิลปกรรมอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ/หรือ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ รองคณบดีฝายวิจัย

สังคม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และนวัตกรรมการศึกษา

KPI3-04 1.2จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 1 1 1 1 หัวหนาสาขาวิชา

ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ประธานหลักสูตร

KPI3-05 1.3จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 1 1 1 1

ที่มีการบูรณาการรวมกับการวิจัย โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

KPI3-06 1.4จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม - 1 1 1

แบบบูรณาการขามศาสตร โครงการ โครงการ โครงการ

เปาประสงค กลยุทธ รหัส ตัวชี้วัด ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 66 67 68 ผูประสานงาน

FOFA5-1 บูรณาการงานดาน 1.การสงเสริมใหทุกหลักสูตร คณะ 1.1จํานวนโครงการดานทํานุบํารุง 2 2 2 2 หัวหนาสาขาวิชา

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ มีการบูรณาการดานศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

การเรียนการสอน การวิจัย การ และวัฒนธรรมกับการเรียน การสอนหรือการวิจัยหรือการบริการ ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

บริการวิชาการ และพันธกิจของ การสอน วิชาการ ผูอํานวยการ

มหาวิทยาลัย โดยใชทุนทาง สํานักงานคณบดี

ศิลปวัฒนธรรมในการสราง

คุณคาและมูลคาเพิ่ม

ประเด็นที่ 5 (FOFA5) การสืบสานและสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

เปาหมาย

แผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2565-2568

ยุทธศาสตรที่ 3 พันธกิจสัมพันธเพื่อสังคม

ประเด็นที่ 4 (FOFA4) การบริการวิชาการดานศิลปกรรมที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม

เปาหมาย
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 66 67 68 ผูประสานงาน

เปาหมาย

FOFA5-1 บูรณาการงานดาน 2.การสงเสริมการบูรณาการ KPI3-07 2.1การเขารวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมและ ผูอํานวยการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ ดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับ ศิลปะของมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันวัฒนธรรม สํานักงานคณบดี

การเรียนการสอน การวิจัย การ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และศิลปะเปนผูจัด

บริการวิชาการ และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยใชทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมในการสราง

คุณคาและมูลคาเพิ่ม

FOFA5-2 ยกระดับองคความรู 3.การยกระดับองคความรูทาง คณะ 3.1จํานวนโครงการดานทํานุบํารุง 2 2 2 2 ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ทางศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล ศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล ศิลปวัฒนธรรมที่ยกระดับองคความรู โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

ทางศิลปวัฒนธรรมสูสากล
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ที่ปรึกษา :  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ผู้รวบรวมและจัดท า : นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร 

อัดส าเนา/เข้ารูปเล่ม : นางทัศนี ฤกษ์สวา่ง 

นายชูเกียรติ เอกนาม 
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