
ตัวช้ีวัดท่ี คิดเป็น จ ำนวนโครงกำร/ จ ำนวนโครงกำร/

เป้ำประสงค์ (FOFA) กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด บรรลุเป้ำหมำย ร้อยละ กิจกรรมท่ีสนับสนุน กิจกรรมท่ีจัดจริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 10 20 25 19 76.00 74 60

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 4 3 5 4 80.00 7 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 1 2 1 0 0.00 6 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 1 1 2 2 100.00 12 8

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 3 8 11 5 45.45 13 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 7 10 10 8 80.00 17 12

รวมท้ังหมด 26 44 54 38 70.37 129 94

รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินงำน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 รอบ 12 เดือน

ตำมแผนยุทธศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ พ.ศ. 2561-2564

ประเด็นยุทธศำสตร์
จ ำนวนรวม

แผนภูมิเปรียบเทียบตัวช้ีวัดท้ังหมดและตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์
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บรรลุเป้าหมาย



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 (FOFA1) การผลิตบัณฑิตศิลปกรรม ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม โดยมุ่งเน้นทักษะการสร้างสรรรค์อย่างมีวิจารณญาน บนฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

FOFA1-1 การสร้างและพัฒนา 1.การพัฒนาทักษะการ SSAP1-08 1.1 จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาการ ร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอน แบบ ✓

กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพ่ือ เรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 SSAP1-12 จัดการเรียนการสอนแบบ Active Active Learning ทุกหลักสูตร คือ 15 หลักสูตร

ผลิตคนไทย 4.0 K08, K12 Leanring (นับรายวิชาในหลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 จ านวนอาจารย์ท่ีใช้ Active ไม่น้อยกว่า จ านวนอาจารย์ท่ีใช้ Active Learning ในการจัดการเรียน ✓

Learning ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 การสอน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ของคณาจารย์

ในคณะ

2.การสร้างความส านึก SSAP1-07 2.1 จ านวนหรือหลักสูตร(ระดับปริญญาตรี) ร้อยละ 100 จ านวน 3 หลักสูตร คือ 

ท่ีมีความรับผิดชอบต่อ K07 ท่ีมีกิจกรรม/โครงการท่ีแสดงความรับผิดชอบ (1) กศ.บ.ดนตรีศึกษา

สังคม ต่อสังคม (ไม่นับวิชา SWU) (2) กศ.บ.ศิลปศึกษา

(3) ศป.บ.ศิลปะการแสดง

3.การสร้างความรู้ ความ SSAP1-13 3.1 จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาการ ร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ✓

สามารถสอดรับเข้าสู่ K13 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือดิจิตอล ส่ือดิจิตอลออนไลน์ ร้อยละ 50 ข้ึนไป ท้ัง 15 หลักสูตร

Digital age ออนไลน์ ร้อยละ 50 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 100

3.2 จ านวนอาจารย์ท่ีใช้ส่ือดิจิตอลในการ ไม่น้อยกว่า จ านวนอาจารย์ท่ีใช้ส่ือดิจิตอลในการจัดการเรียนการสอน ✓

เรียนการสอน ร้อยละ 90 65 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ของคณาจารย์

ในคณะ

4.การเสริมสร้างมาตรฐาน SSAP1-03 4.1 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการส่งนิสิตฝึกงาน ไม่น้อยกว่า หลักสูตรท่ีมีการส่งนิสิตฝึกงาน 6 หลักสูตร คือ ✓

ประสบการณ์ท างานให้กับ SSAP1-04 5 หลักสูตร (1) กศ.บ.ศิลปศึกษา    (4) ศป.บ.การออกแบบส่ือสาร

นิสิต K03, K04 (2) กศ.บ.นาฏศิลป์      (5) ศป.บ.การออกแบบทัศนศิลป์

(3) กศ.บ.ดนตรีศึกษา   (6) ศป.บ.ทัศนศิลป์

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ .ศ. 2561-2564

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)
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4.2 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการส่งนิสิต 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ยังไม่มีหลักสูตรท่ีมีการส่งนิสิต 

เข้าร่วมสหกิจศึกษา หลักสูตร เข้าร่วมสหกิจศึกษา

FOFA1-2 การสร้างและพัฒนา 5.การสร้างและพัฒนา SSAP1-14 5.1 จ านวนหลักสูตรบูรณาการ ไม่น้อยกว่า หลักสูตร ศป.บ.ออกแบบทัศนศิลป์ ✓

หลักสูตรท่ีไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรท่ีไปสู่ K14 1 หลักสูตร

ไทยแลนด์ 4.0

6.การพัฒนานวัตกรรม SSAP1-09 6.1 จ านวนรายวิชาท่ีมีนวัตกรรมการ ไม่น้อยกว่า จ านวน 15 รายวิชา ✓

การเรียนรู้ในรายวิชา K09 เรียนรู้ 1 รายวิชา

FOFA1-3 การผลิตบัณฑิต 7.แผนการรับนิสิตท่ีเป็นไป SSAP1-05 7.1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า มีนิสิตมารายงานตัว รวม 436 คน จากจ านวนนิสิตตาม 

ให้เป็นไปตามความต้องการ ตามความต้องการของ SSAP1-06 ท่ีรับได้ตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 95 แผนการรับนิสิต 485 คน เท่ากับร้อยละ 90

ของสังคม สังคม K05, K06 7.2 ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 12 ✓

ท่ีมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียจ านวน ร้อยละ 10

นิสิตใหม่ 5 ปีย้อนหลัง

8.การผลิตบัณฑิตให้ SSAP1-16 8.1 จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าตรงตาม ไม่น้อยกว่า จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท า จ านวน 305 คน จากนิสิตท่ีจบ ✓

เป็นไปตามความ K16 สาขา ร้อยละ 86 การศึกษา (ปีการศึกษา 2562) จ านวน 327 คน คิดเป็น

ต้องการของสังคม ร้อยละ 93.27

SSAP1-17 8.2 จ านวนบัณฑิตท่ีมีความสามารถ ไม่น้อยกว่า ค่าเฉล่ียภาพรวม 4.53 หรือร้อยละ 90.60 จากข้อมูล ✓

K17 หลัก (Competency) เป็นไปตามความ ร้อยละ 80 ผู้ใช้บัณฑิตท่ีตอบกลับจ านวน 97 คน

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

FOFA1-4 สนับสนุนงานวิจัย 9.การเผยแพร่งานวิจัย 9.1ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยของ ร้อยละ 2 จ านวน 2 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 2.08 ✓

ของนิสิตเพ่ือผลักดันสู่การ ของนิสิตระดับนานาชาติ นิสิตปริญญาเอก ท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล (คิดจากจ านวนนิสิตปริญญาเอก ปี 2558-2563 จ านวน 

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าใน ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. 96 คน)

FOFA1-5 การพัฒนา 10.การสร้างให้นิสิตมี SSAP5-03 10.1จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 7 กิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 

คุณลักษณะตามบัณฑิตท่ี คุณธรรม จริยธรรมและ K46 จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะแก่นิสิต (1) โครงการวันครูศิลปะ:อารี สุทธิพันธ์
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พึงประสงค์ของคณะ จิตส านึกสาธารณะ (2) โครงการค่ายดนตรีศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือพัฒนา

ศิลปกรรมศาสตร์ และ ศักยภาพทางวิชาการและดนตรีสากล คร้ังท่ี 8

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (3) โครงการศิลปศึกษาพัฒนาชุมชน

(4) โครงการอบรมละครสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน

11.การบูรณาการงาน SSAP5-07 11.1จ านวนกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการ 15 กิจกรรม 26 กิจกรรม (รวม 37 รายวิชา มีการบูรณาการกับงาน ✓

กิจกรรมนิสิตกับรายวิชา K49 กับงานกิจกรรมนิสิต (1 หลักสูตร กิจกรรมนิสิต ท้ัง 15 หลักสูตร)

1 รายวิชา)

12.การสร้างความพร้อม SSAP5-11 12.1ร้อยละของนิสิตในช้ันปีสุดท้าย ร้อยละ 80 มีนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ✓

ก่อนส าเร็จการศึกษา K53 ท่ีเข้าร่วมโครงการ (ปีการศึกษา 2563) 309 คน คิดเป็นร้อยละ 80.26

และส่งเสริมการได้งาน

ของบัณฑิต

FOFA1-6 การเสริมสร้าง 13.การสร้างเสริมปัญญา SSAP5-04 13.1จ านวนกิจกรรมการเสริมสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม คือ โครงการเสริมสร้างทักษะส่ือสารเพ่ืองาน 

ปัญญาและพัฒนาด้านคนและ และการพัฒนาความเป็น K47 ปัญญาและพัฒนาความเป็นผู้น า 2 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์

สังคม(Soft Skills) ของนิสิต ผู้น าของนิสิต

FOFA1-7 การพัฒนาความ 14.การส่งเสริมการใช้ส่ือ SSAP5-05 14.1จ านวนโครงการ/กิจกรรม การ ไม่น้อยกว่า โครงการเสริมสร้างทักษะส่ือสารเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ ✓

พร้อมของนิสิตในการเรียน อย่างสร้างสรรค์ SSAP5-05 รณรงค์การใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ 1 กิจกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

และการใช้ชีวิต K48 14.2จ านวนโครงการพัฒนาทักษะส่ือสารและ

การใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ให้กับนิสิต

15.การเสริมสร้างความรู้ SSAP5-09 15.1จ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทาง ไม่น้อยกว่า ฝ่ายพัฒนานิสิตและการส่ือสารองค์กร มีการวางแผนท่ีจะ 

ทางด้านการเงิน การออม K51 ด้านการเงิน การออม การลงทุน 1 กิจกรรม เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ทางการเงิน การออม และการ

การลงทุน ลงทุนมาให้ความรู้แก่นิสิต แต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของ

เช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้

FOFA1-8 การพัฒนานิสิต 16.การส่งเสริมกีฬาและ SSAP5-23 16.1จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมกีฬา ไม่น้อยกว่า มีการด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ ✓

ด้านสุขภาพและสุขภาพจิต สุขภาพแก่นิสิต SSAP5-25 และสุขภาพแก่นิสิต 2 กิจกรรม 1.โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์

K60 16.2จ านวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต  (น้ าตาลปึกเกมส์)
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2.โครงการอบรมการให้การช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา

นิสิต

17.การพัฒนา SSAP5-24 17.1จ านวนกิจกรรมส่งเสริมปลอด ไม่น้อยกว่า มีการด าเนินการ 1 กิจกรรม คือ โครงการกีฬาส่งเสริม ✓

มหาวิทยาลัยสีขาว K61 ส่ิงเสพติดปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดบุหร่ี 1 กิจกรรม สุขภาพและความสัมพันธ์ (น้ าตาลปึกเกมส์)

และอบายมุข

FOFA1-9 การสร้างวินัย 18.ส่งเสริมวินัยนิสิต SSAP5-11 18.1จ านวนกิจกรรมส่งเสริมวินัยนิสิต ไม่น้อยกว่า มีการด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ ✓

นิสิตความเป็นพลเมือง มศว K63 มศว 1 กิจกรรม (1) โครงการ FOFA THE EXPLOLER

ระบอบประชาธิปไตยและ (2) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตคณะ

ความเป็นไทย ศิลปกรรมศาสตร์ (ออนไลน์)

19.ส่งเสริมกิจกรรม SSAP5-29 19.1จ านวนกิจกรรมทางด้านการเสริม ไม่น้อยกว่า จ านวน 18 กิจกรรม คือ ✓

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม K65 การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 10 กิจกรรม 1.โครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol คร้ังท่ี 7

2.โครงการสวนดนตรี

SSAP5-30 19.2จ านวนกิจกรรมทางด้าน 3.โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหร่ียงมอญ

K65 ศิลปวัฒนธรรม 4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

คร้ังท่ี 1 จังหวัดอ่างทอง

5.โครงการศึกษาและปฏิบัติการละครรุ่นปีการศึกษา 2563

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรม-

ศาสตร์ : สืบสานภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรม-

ศาสตร์ : นาฏศิลป์อาสาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน

8.โครงการวันครูศิลปะ:อารี สุทธิพันธ์

9.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม : Arts and Cultural Management 

Innovation Forum คร้ังท่ี 1

10.โครงการการศึกษาภาคสนามวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะ

พ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี

11.โครงการภาคสนามดนตรี วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและกลุ่ม

ชาติพันธ์ไท ภาคอีสาน
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

12.โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

13.โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563

14.โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล

ประจ าปีการศึกษา 2563

15.โครงการพ้ืนท่ีทางศิลปวัฒนธรรมบนส่ือออนไลน์ ประจ า

ปีการศึกษา 2563

16.โครงการครูสมสี  : สมสี 9

17.โครงการพัฒนานิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลป

วัฒนธรรม: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรม

18.กิจกรรมเสริมสร้างรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

FOFA1-10 การสร้างเครือข่าย 20.การสร้างความ SSAP5-31 20.1จ านวนกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า จ านวน 4 กิจกรรม คือ ✓

ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ สัมพันธ์เก้ีอกูลกัน K66 2 กิจกรรม 1.โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์และ ระหว่างศิษย์เก่าและ 20.2จ านวนกิจกรรมความสัมพันธ์ 2.โครงการวันครูศิลปะ "อารี สุทธิพันธ์ุ"

มหาวิทยาลัย ศิษย์ปัจจุบัน ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 3.โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาทักษะ

วิชาชีพแก่นิสิต ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ

บริการวิชาการความรู้ด้านนาฏศิลป์สู่สังคม

4.โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

SSAP5-31 20.3จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน 2 คน คือ ไม่มีการประเมิน

K67 (ด้านนิสิต) 1.นางสาวนุชนารถ  รอดสอาด

2.นางสาววันท์นภัส ผจญทรพรรค

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  25 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 บรรลุเป้าหมาย 19 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 76

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  6 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 24

ไม่รวม ตัวช้ีวัดท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย และไม่มีการประเมิน แต่มีการรายงานผล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 (FOFA2) การพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

FOFA2-1 การตีพิมพ์บทความ 1.การเผยแพร่งานวิชาการ 1.1จ านวนบทความวิชาการ งานวิจัย ของ 15 จ านวน 15 บทความ ✓

วิชาการ งานวิจัย การเผยแพร่ ศิลปกรรม อาจารย์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน TCI 1 บทความ (รวมของนิสิตบัณฑิตศึกษา)

งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ หรือ 2 หรือ ACI (หลักสูตรละ

ระดับชาติ ระหว่างประเทศ 1 บทความ)

หรืออาเซียน 1.2จ านวนผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 5 ผลงาน จ านวน 19 ผลงาน ✓

ของอาจารย์ท่ีเผยแพร่ระดับชาติ ระหว่าง (รวมของนิสิตบัณฑิตศึกษา)

ประเทศ หรืออาเซียน

FOFA2-2 สนับสนุนงานวิจัย 2.การเผยแพร่งานวิจัย 2.1จ านวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในการ 5 ผลงาน ผลงานวิจัย 5 ผลงาน ✓

ของอาจารย์เพ่ือผลักดันสู่การ และงานสร้างสรรค์ของ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสาร ผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 2 ผลงาน

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าระดับ อาจารย์ระดับนานาชาติ นานาชาติ (รวมของนิสิตบัณฑิตศึกษา)

นานาชาติ 2.2จ านวนผลงานนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

FOFA2-3 งานวิจัยหรือ 2.3จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือผลงาน 1 ผลงาน จ านวน 3 ผลงาน ✓

นวัตกรรมหรือผลงาน สร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม ศิลปะ (รวมของนิสิตบัณฑิตศึกษา)

สร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับ หรือภูมิปัญญาไทย ประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือ

วัฒนธรรม ศิลปะ หรือ การพัฒนา

ภูมิปัญญาไทย ประโยชน์ต่อ

สังคมเพ่ือการพัฒนา

FOFA2-4 ผลงานหรืองานวิจัย 3.การยกระดับผลงานวิจัย 3.1จ านวนรางวัลหรือนักวิจัย หรือ 1 รางวัล ยังไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือ ทางศิลปกรรม นักสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ

นานาชาติ หรือนานาชาติ

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  5 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 20

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ .ศ. 2561-2564

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 (FOFA3) การบริการวิชาการด้านศิลปกรรมท่ีมีคุณภาพและส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

FOFA3-01 การสร้างงานบริการ 1.การบริการวิชาการ SSAP3-01 การประเมินโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมท่ีมีการด าเนินการแล้ว จ านวน 4 กิจกรรม คือ ไม่มีการประเมิน

วิชาการท่ีสอดคล้องกับความ ทางด้านศิลปกรรม แก่ชุมชนและสังคม (1) โครงการค่ายดนตรีศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ต้องการของสังคม อย่างมีคุณภาพ ทางวิชาการและดนตรีสากล คร้ังท่ี 8

SSAP3-02 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานการแต่งหน้า

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน เพ่ือการแสดง ปีการศึกษา 2563

(3) โครงการศิลปศึกษาพัฒนาชุมชน

SSAP3-03 โครงการเผยแพร่บริการวิชาการแก่ชุมชน (4) โครงการอบรมละครสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.การพัฒนาหลักสูตร SSAP1-01 2.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Short ไม่น้อยกว่า ยังไม่มีการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีแล้วเสร็จ โดย 

ระยะส้ัน เพ่ือรองรับการ SSAP1-02 course) รายวิชาท่ีรองรับการศึกษาทุก 1 หลักสูตร ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า

ศึกษาทุกช่วงวัย K01, K02 ช่วงวัย แผนสร้างหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือการรองรับการศึกษาทุกช่วงวัย

2.2 จ านวนคนทุกช่วงวัยท่ีเข้าลงทะเบียน

จ านวนคนทุกช่วงวัยท่ีเข้าลงทะเบียน

เรียนในหลักสูตรระยะส้ัน

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  1 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บรรลุเป้าหมาย 0 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 0

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  1 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ไม่รวม ตัวช้ีวัดท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย และไม่มีการประเมิน แต่มีการรายงานผล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ .ศ. 2561-2564

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 (FOFA4) การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

FOFA4-1 การท านุศิลปะและ 1.การส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร SSAP5-30 1.1จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุง 15 จ านวน 17 โครงการ คือ ✓

วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน มีการบูรณาการด้านศิลปะ K65 ศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการ โครงการ 1.โครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol คร้ังท่ี 7

และวัฒนธรรมกับการเรียน *ตัวช้ีวัด เรียนการสอนหรือกิจกรรมกับนิสิต (ตาม 2.โครงการสวนดนตรี

การสอน เดียวกับใน (ตามหลักสูตร) หลักสูตร) 3.โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหร่ียงมอญ

FOFA1-10 4.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต: แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

คร้ังท่ี 1 จังหวัดอ่างทอง

5.โครงการศึกษาและปฏิบัติการละครรุ่นปีการศึกษา 2563

6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรม-

ศาสตร์ : สืบสานภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรม-

ศาสตร์ : นาฏศิลป์อาสาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน

8.โครงการวันครูศิลปะ:อารี สุทธิพันธ์

9.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม : Arts and Cultural Management 

Innovation Forum คร้ังท่ี 1

10.โครงการการศึกษาภาคสนามวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะ

พ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี

11.โครงการภาคสนามดนตรี วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและกลุ่ม

ชาติพันธ์ไท ภาคอีสาน

12.โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

13.โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2563

14.โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์สากล

ประจ าปีการศึกษา 2563

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ .ศ. 2561-2564

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

15.โครงการพ้ืนท่ีทางศิลปวัฒนธรรมบนส่ือออนไลน์ ประจ า

ปีการศึกษา 2563

16.โครงการครูสมสี  : สมสี 9

17.โครงการพัฒนานิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลป

วัฒนธรรม: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง

ศิลปวัฒนธรรม

SSAP5-29 1.2จ านวนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ ไม่ระบุ กิจกรรมและโครงการเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ✓ ก าหนด

SSAP5-30 ศิลปะท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมมือ จ านวน ซ่ึงสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นผู้จัด บุคลากรคณะฯ ได้ เป็น KPI

K65 กับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กิจกรรม เข้าร่วมงานและ/หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม บุคลากร

K34, K35

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  0 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 0
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 (FOFA5) การพัฒนาศาสตร์ทางศิลปกรรมสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

FOFA5-1 การพัฒนาหลักสูตร 1.การสร้างคุณภาพและ SSAP4-01 1.1จ านวนหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 1 หลักสูตร หลักสูตรสองภาษา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร- ✓

สู่ระดับสากล ความเข้มแข็งของ K38 บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปกรรม

ศาสตร์

SSAP1-15 1.2 จ านวนหลักสูตรท่ีได้การรับรองตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ปีการศึกษา 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตร 

K15 มาตรฐานระดับนานาชาติ 1 หลักสูตรต่อ ท่ีได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ 

ปีการศึกษา แต่มีการทดลองการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 

(ท้ัง มศว) กับมหาวิทยาลัย

FOFA5-2 การส่งเสริม 2.การส่งเสริมนิสิต SSAP4-02 2.1จ านวนนิสิต มศว ท่ีไปศึกษา/อบรม/วิจัยใน ไม่น้อยกว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่มี 

ศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็น ศิลปกรรมศาสตร์ มศว K39 ต่างประเทศ 30 คน การด าเนินการในตัวช้ีวัดดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

นานาชาติและความเป็นสากล ไปศึกษาต่างประเทศ

บนฐานความเป็นไทย

3.การรับนิสิตต่างสถาบัน SSAP4-03 3.1จ านวนนิสิตต่างสถาบันจากต่างประเทศท่ี ไม่น้อยกว่า จ านวน 15 คน คือ ✓ นิสิตต่างชาติ

จากต่างประเทศท่ีมา K40 มาอบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 1 คน หลักสูตร ศศ.ด.ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 6 คน ท่ีมาศึกษาต่อ

อบรม/วิจัยใน มศว หลักสูตร ศศ.ด.ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 9 คน ในหลักสูตร

ปริญญาเอก

4.การส่งเสริมบุคลากร SSAP4-04 4.1จ านวนบุคลากรศิลปกรรมศาสตร์ มศว ท่ี ไม่น้อยกว่า จ านวน 1 คน คือ ✓

ศิลปกรรมศาสตร์ มศว K41 ไปอบรม/วิจัยในต่างประเทศ 5 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร

ท่ีไปอบรม/วิจัย ในต่าง

ประเทศ 

5.การรับบุคลากรจาก SSAP4-05 5.1จ านวนบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศท่ี ไม่น้อยกว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่มี 

สถาบันต่างประเทศท่ีมา K42 มาอบรม/วิจัยใน มศว (1 ภาคการศึกษา) 1 คน การด าเนินการในตัวช้ีวัดดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

อบรม/วิจัยใน มศว

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ .ศ. 2561-2564

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

6.การเจรจาความ SSAP4-07 6.1จ านวน MOU/กิจกรรมความร่วมมือ ไม่น้อยกว่า ยังไม่ได้ด าเนินการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

ร่วมมือกับสถาบันการ K44 (ไม่ซ้ ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา) 1 ฉบับ แต่มีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ

ศึกษาในต่างประเทศ

7.การพัฒนากลไกการ 7.1โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม 3 กิจกรรม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงไม่มี 

บริหารจัดการด้านศิลปะ ความร่วมมือด้านการเผยแพร่และ การด าเนินการในตัวช้ีวัดดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

และวัฒนธรรม ให้เป็น แลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ

ผู้น าเครือข่ายการ ชาติ อาเซียนและนานาชาติ

เผยแพร่และแลกเปล่ียน 7.2สร้างเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปะและ 1 กิจกรรม ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงยัง 

ศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง วัฒนธรรมในระดับชาติ ไม่ได้ด าเนินการในตัวช้ีวัดดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564

ท้ังในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ 7.3จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังใน เพ่ิมปีละ 3 เครือข่าย ได้แก่ ✓

ระดับชาติ ระหว่างประเทศ อาเซียน 1 เครือข่าย (1) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และนานาชาติ (2) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

(3) ส านักงานเขตพญาไท 

FOFA5-3 การพัฒนานิสิต/ 8.การเพ่ิมศักยภาพทาง SSAP4-06 8.1จ านวนบุคลากร/นิสิตท่ีเข้ารับการอบรม/ ไม่น้อยกว่า นิสิตเข้ารับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 393 คน จาก ✓

บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ ภาษาอังกฤษเพ่ือ K43 พัฒนา (ภาษาอังกฤษ) ร้อละ 80 เป้าหมาย 275 คน คิดเป็นร้อยละ 142.91

ประชาคมอาเซียน บุคลากรทางศิลปกรรม ของเป้าหมาย

ท่ีก าหนด

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  11 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 45.45

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  6 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 54.55
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 (FOFA6) การพัฒนาระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

FOFA6-1 การเสริมสร้าง 1.การพัฒนาศักยภาพของ SSAP1-10 1.1โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 3 คน รวม 5 คน ดังน้ี ✓

สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ อาจารย์ สมรรถนะอาจารย์ระดับ 2 1.ระดับ 2 จ านวน 2 คน คือ ผศ.ดร.พันธ์ุชนะ สุนทรพิพิธ 

ผลิตบัณฑิต ผศ.ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

SSAP1-10 1.2โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 2.ระดับ 3 จ านวน 3 คน คือ ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย

K11 สมรรถนะอาจารย์ระดับ 3 ผศ.ดร.ปิยวดี มากพา ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

FOFA6-2 การพัฒนาบุคลากร 2.การส่งเสริมพัฒนา 2.1 การพัฒนาอาจารย์ใหม่ 1 จ านวน 1 แผนงาน คือ แผนงานระบบอาจารย์พ่ีเล้ียง ✓

ให้มีลักษณะตามเป้าประสงค์ ศักยภาพผู้บริหาร 2.2 การเก็บรักษาภูมิปัญญาวิธีการสอนของ แผนงาน

ยุทธศาสตร์คณะ อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี อาจารย์อาวุโส

ศิลปกรรมศาสตร์ 2.3 การพัฒนาอาจารย์ทดแทน

FOFA6-3 การท าแผนพัฒนา 3.การส่งเสริมและพัฒนา 3.1จ านวนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 มี 1 แผนงาน และมีโครงการสนับสนุน 3 โครงการ ✓

คุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตในคณะ และเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร แผนงาน 1.โครงการ 5 ส 

สุขภาวะในองค์กร ศิลปกรรมศาสตร์ 2.โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

3.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

FOFA6-4 การส่งเสริมและ 4.การพัฒนาบุคลากร 4.1ร้อยละจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีย่ืนขอต าแหน่งร้อยละ10 ด าเนินการเสนอขอแล้วร้อยละ 3.45 (จ านวน 3 คน) 

พัฒนาบุคลากรศิลปกรรม อย่างต่อเน่ือง วิชาการท่ีสูงข้ึนเป็นไปตามระยะเวลาท่ี ของอ.ท่ีถึง

ศาสตร์ ก าหนด เกณฑ์เวลาย่ืน

4.2ร้อยละจ านวนอาจารย์ประจ ามีต าแหน่ง รศ.ร้อยละ 3 รองศาสตราจารย์ร้อยละ 4.62 (จ านวน 3 คน) ✓

วิชาการ ผศ.ร้อยละ 25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยละ 41.54 (จ านวน 27 คน)

4.3จ านวนทุนพัฒนาแก่บุคลากร 35 ทุน บุคลากรได้รับทุนพัฒนา รวม 16 ทุน คือ 

(1) ทุนอบรม อาจารย์ 3 ทุน สายปฏิบัติการ 10 ทุน

(2) ทุนน าเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในการ

ประชุมวิชาการ อาจารย์ 3 ทุน

FOFA6-5 การเสริมสร้างการ 5.การร่วมมือระหว่าง SSAP5-43 5.1จ านวนโครงการการร่วมมือระหว่างคณะ 2 2 โครงการ คือ (1) โครงการเจรจาความร่วมมือทางศิลปกรรม ✓

ท างานเป็นทีมท้ังภายในและ คณะศิลปกรรมศาสตร์กับ KS65 ศิลปกรรมศาสตร์กับหน่วยงานอ่ืน โครงการ ร่วมกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานอ่ืน (2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมมือกับส านักงานเขตปทุมวัน

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 64 ปี งปม. 2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) ตามเป้าหมาย

เป้าหมาย

6.การส่งเสริมการสร้าง SSAP5-44 6.1จ านวนโครงการท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดี 2 2 โครงการ คือ (1)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะ ✓

ความสัมพันธ์อันดีแก่ KS66 แก่บุคลากร มศว โครงการ ศิลปกรรมศาสตร์ และประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหาร 

บุคลากร มศว ความเส่ียงประจ าปี 2565-2568 (2) ประชุมสัญจรยุทธ์เย่ียมเยือน

7.การส่งเสริมระบบ 7.1จ านวนโครงการ/กิจกรรม 1 2 โครงการ คือ (1)โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะ ✓

ส่ือสารอย่างมี พัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กร โครงการ ศิลปกรรมศาสตร์ และประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนบริหาร 

ประสิทธิภาพ ความเส่ียงประจ าปี 2565-2568 (2) ประชุมสัญจรยุทธ์เย่ียมเยือน

FOFA6-6 การส่งเสริมให้คณะ 8.กลไกเพ่ือพัฒนาระบบ SSAP6-04 8.1ส่วนงานท่ีมีส่วนร่วมในโครงการประเภท 1 2 โครงการ คือ ✓

ศิลปกรรมศาสตร์มีระบบการ และการจัดการของ SSAP6-05 ดังน้ี โครงการ 1.โครงการประหยัดพลังงานเพ่ือความย่ังยืน ระยะท่ี1

ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยท่ีใช้ทรัพยากร SSAP6-05  (1)โครงการ/กิจกรรมท่ีน าไปสู่การจัดการท่ี 2.โครงการประหยัดพลังงานเพ่ือความย่ังยืน ระยะที2

และประสิทธิผลสูงสุด อย่างคุ้มค่าและลดปัญหา K80 เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  (2)โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานและพลังงานทดแทน

 (3)โครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นการใช้งานระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

FOFA6-7 มีระบบและ 9.การพัฒนาทางการเงิน SSAP6-01 9.1 ส่วนงานท่ีมีการน าข้อมูลจากระบบ 1 กิจกรรม จ านวน 1 กิจกรรม คือ มีการน าข้อมูลมาใช้ในการ ✓

เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีมี และงบประมาณท่ี SSAP6-02 SWU-ERP มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิง ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารด้านการ

ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ SSAP6-03 ยุทธศาสตร์ของส่วนงาน เงินและงบประมาณคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปี

K79 งบประมาณ พ.ศ. 2564

10.การวางแผนและ 10.1รายงานผลการด าเนินงานด้านความเส่ียง

บริหารเงินทุนของคณะ แก่มหาวิทยาลัย

ศิลปกรรมศาสตร์อย่างมี

ศักยภาพ

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  10 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80

ตัวช้ีวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 20
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