
 



ปรัชญา ศิลปกรรมสรางสรรคปญญา ปญญาสรางสรรคคณุภาพชีวิต 

ปณิธาน ศิลปกรรมศาสตร คือ องคกรแหงผูนําทางปญญา ท่ีบูรณาการความรู เพ่ือสรางความเปนเลิศทางศิลปกรรมสูความเปนสากล 

วิสัยทัศน  ศิลปกรรมศาสตรช้ันนํา สูความเปนสากล 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม โดยมุงเนนทักษะการสรางสรรคอยางมีวิจารญาณ บนฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคนวัตกรรมทางศิลปกรรม เพื่อสรางองคความรูและความเขมแข็งแกชุมชนและสังคม

3. บริการวิชาการดานศิลปกรรมที่มีคุณภาพแกชุมชนและสังคม

4. สืบสานและสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

5. พัฒนาศาสตรทางศิลปกรรมสูความเปนสากล

6. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภบิาล

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนผูนําทางการศึกษา 

ประเด็นที่ 1 (FOFA1) ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยมุงเนนทักษะการสรางสรรคบนฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นที่ 2 (FOFA2) การพัฒนางานวจิัยและงานสรางสรรคศิลปกรรมเพื่อสรางนวัตกรรมในการแกปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นที่ 3 (FOFA3) เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการรวมกันอยางมีประสิทธภิาพ มุงเนนประสิทธิผลภายใตหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 3 พันธกจิสัมพันธเพือ่สังคม 

ประเด็นที่ 4 (FOFA4) การบริการวิชาการดานศิลปกรรมที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม 

ประเด็นที่ 5 (FOFA5) การสืบสานและสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
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FOFA1-1 การผลิตบัณฑิต 1.แผนการรับนิสิตที่เปนไป KPI1-01 1.1รอยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา 1.รายงานการสํารวจรอยละของนิสิตที่รับไดตามแผนฯ รองคณบดีฝายวิชาการ

ทางศิลปกรรมที่มีคุณภาพ ตามความตองการของ ที่รับไดตามแผนการรับนิสิต รอยละ 90 2.กิจกรรมสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธคณะ และพัฒนาคุณภาพ

และคุณธรรมโดยมุงเนนทักษะ สังคม ศิลปกรรมศาสตร หัวหนาสาขาวิชา

การสรางสรรคบนฐานการ KPI1-02 1.2รอยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา   2.1โครงการ OPEN HOUSE ศิลปกรรม ประธานหลักสูตร

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่รับไดตามแผนการรับนิสิต รอยละ 50   2.2กิจกรรมการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตร ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

3.โครงการ/กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต

2.การผลิตบัณฑิตใหเปนไป KPI1-03 2.1จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ ไมนอยกวา 1.การสํารวจจํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ รองคณบดีฝายวิชาการ

ตามความตองการของ อาชีพ ภายใน 1 ป รอยละ 90 ภายใน 1 ป และพัฒนาคุณภาพ

สังคม หัวหนาสาขาวิชา

ประธานหลักสูตร

KPI1-04 2.2จํานวนบัณฑิตที่มีความสามารถหลัก ไมนอยกวา 1.การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต หัวหนาสาขาวิชา

KPI1-37 (Competency) เปนไปตามความตองการ 3.51 ประธานหลักสูตร

ของผูใชบัณฑิต

FOFA1-2 จํานวนหลักสูตรที่มี 3.การพัฒนาหลักสูตร KPI1-05 3.1จํานวนหลักสูตรบูรณาการขามศาสตร 6 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา นาฏศิลปศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ

การพัฒนาใหมีการเรียนรูขาม บูรณาการขามศาสตรฯ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา ศิลปศึกษา และพัฒนาคุณภาพ

ศาสตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา ดนตรีศึกษา หัวหนาสาขาวิชา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบสื่อสาร ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบทัศนศิลป ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรสากล

แผนปฏิบัติการประจําป คณะศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรที่ 1 การเปนผูนําทางการศึกษา

ประเด็นที่ 1 (FOFA1) ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยมุงเนนทักษะการสรางสรรคบนฐานการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

เปาหมาย
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FOFA1-3 การพัฒนาหลักสูตร 4.การสรางคุณภาพและ KPI1-06 4.1จํานวนหลักสูตรนานาชาติ ดําเนินการในป 2567 รองคณบดีฝายวิชาการ

สูระดับสากล ความเขมแข็งของ และพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตรศิลปกรรม KPI1-07 4.2จํานวนหลักสูตรที่มีการดําเนินการพัฒนา ดําเนินการในป 2567 หัวหนาสาขาวิชา

ศาสตรสูระดับสากล หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

KPI1-08 4.3จํานวนหลักสูตรที่ไดการรับรองตามเกณฑ 1.โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ รองคณบดีฝายวิชาการ

มาตรฐานระดับนานาชาติ AUN-QA และพัฒนาคุณภาพ

2.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา หัวหนาสาขาวิชา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

3.โครงการพัฒนาหลักสูตร กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

4.โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนและการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5.โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนและการทวนผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

6.โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร

FOFA1-4 การพัฒนาหลักสูตร 5.การพัฒนาหลักสูตร KPI1-09 5.1จํานวนหลักสูตรระยะสั้น (Short 1 เแผนการเปดหลักสูตรระยะสั้น (Short course) ใน รองคณบดีฝายวิชาการ

ระยะสั้น เพื่อรองรับการเรียนรู ระยะสั้น เพื่อรองรับการ course) ในรูปแบบของโมดูลเพื่อรองรับ หลักสูตร รูปแบบออนไลน และพัฒนาคุณภาพ

ตลอดชีวิต เรียนรูตลอดชีวิต reskill/upskill และการเรียนรูตลอดชีวิต 1.สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร หัวหนาสาขาวิชา

KPI1-15 5.2จํานวนคนทุกชวงวัยที่เขาลงทะเบียนเรียน ไมนอยกวา 2.สาขาวิชาศิลปะการแสดง ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ในหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบของโมดูล 40 คน ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

FOFA1-5 การสรางและพัฒนา 6.การสรางและพัฒนา KPI1-11 6.1จํานวนหลักสูตรทีทุ่กรายวิชามีการ รอยละ 1.ผลการติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active รองคณบดีฝายวิชาการฯ

กระบวนการเรียนรูใหมเพื่อ กระบวนการเรียนรูใหม จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leanring 75 Learning หัวหนาสาขาวิชา

สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสงเสริมทักษะใน 6.2จํานวนอาจารยที่ใช Active รอยละ 2.โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลสําหรับการเรียนการสอน ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21 Learning ในการจัดการเรียนการสอน 100 ออนไลนในศตวรรษที่ 21 ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
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FOFA1-5 การสรางและพัฒนา 7.การพัฒนาหลักสูตรที่มี KPI1-12 7.1จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรูแบบ ดําเนินการในป 2566 รองคณบดีฝายวิชาการฯ

กระบวนการเรียนรูใหมเพื่อ การจัดการเรียนรูแบบ กลุมวิชา (Module) หัวหนาสาขาวิชา

สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุมวิชา (Module) ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

8.การสรางความรู ความ 8.1จํานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาการจัดการเรียน ดําเนินการในป 2566 รองคณบดีฝายวิชาการฯ

สามารถสอดรับเขาสู การสอนโดยใชสื่อดิจิตอลออนไลน หัวหนาสาขาวิชา

Digital age ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

9.การเสริมสรางมาตรฐาน KPI1-13 9.1จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิง รอยละ 1.รายงานสรุปจํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเชิง ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

ประสบการณทํางานใหกับ บูรณาการกับการทํางาน 100 บูรณาการกับการทํางาน

นิสิต

FOFA1-6 การเสริมสราง 10.การพัฒนาศักยภาพของ KPI1-17 10.1โครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 2 1.รายงานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความเปนเลิศ รองคณบดีฝายวิจัย

สมรรถนะของบุคลากรสาย อาจารยเพื่อเขาสูการ และประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ โครงการ ดานการสอนของอาจารยตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของ และนวัตกรรมการศึกษา

วิชาการเพื่อเขาสูการรับรอง รับรองตามกรอบมาตรฐาน อาจารย สหราชอาณาจักร(UKPSF) ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูจัด

ตามกรอบมาตรฐานของ ของสหราชอาณาจักร 10.2จํานวนอาจารยที่ไดรับรองตามกรอบ เขาสู 2.โครงการอบรมและคลินิกใหคําปรึกษา : UKPSF 

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

2 3.ทุนพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

คน วิชาการ

4.Mentoring System

FOFA1-7 การสงเสริม 11.การพัฒนากลไกการ KPI1-30 11.1โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมความ ไมนอยกวา 1.โครงการสรางเครือขายวิชาการและงานศิลปกรรม รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ศิลปกรรมศาสตรสูความเปน บริหารจัดการดานศิลปะ รวมมือดานการเผยแพรและแลกเปลี่ยน 2 สรางสรรคสูความเปนสากล ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

นานาชาติและความเปนสากล และวัฒนธรรม ใหเปน ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ อาเซียน กิจกรรม / 2.โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานสรางสรรค ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

บนฐานความเปนไทย ผูนําเครือขายการเผยแพร และ/ หรือนานาชาติ ความรวมมือ วิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ผูชวยคณบดี

และแลกเปลี่ยนศิลปะ 3.โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธไทย-จีน ฝายพันธกิจสัมพันธ

และวัฒนธรรมทั้งในระดับ 11.2จํานวนเครือขายความรวมมือทั้งใน เพิ่มปละ 1.รายงานสรุปเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศ และ รองคณบดีฝายบริหาร

ชาติ และ/หรือนานาชาติ ประเทศ และ ตางประเทศ 1 เครือขาย ตางประเทศ และวางแผน

2.โครงการสรางความรวมมือเครือขายศิลปกรรมศาสตร
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FOFA1-7 การสงเสริม 12.การสงเสริมนิสิต KPI1-31 12.1จํานวนนิสิต มศว ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/ ไมนอยกวา 1.ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการเรียนรูในระดับสากล รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ศิลปกรรมศาสตรสูความเปน ศิลปกรรมศาสตร มศว ไป อบรม/วิจัยในตางประเทศ 10 2.ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตศิลปกรรมศาสตร รองคณบดีฝายกิจการ

นานาชาติและความเปนสากล ศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/ คน   2.1ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสรางสรรค นิสิตและการสื่อสารองคกร

บนฐานความเปนไทย วิจัยในตางประเทศ ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย ชุมชนชายขอบลุมน้ําโขง รองคณบดีฝายบริหารฯ

ไทย-ลาว หัวหนาสาขาวิชา

  2.2ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสรางสรรค ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย ณ ประเทศอินเดีย ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

  2.3ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสรางสรรค ประธานหลักสูตร

ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย ณ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและจีนตอนใต

  2.4ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสรางสรรค

ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  2.5ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสรางสรรค

ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย ณ ประเทศฟลิปนส

  2.6ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตทางวิชาการและงานสรางสรรค

ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย ณ ประเทศเมียนมาร

  2.7ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต กศ.ด.(ศิลปศึกษา) : เครือขาย

ความรวมมือ

  2.8ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)

  2.9โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานดาน

ศิลปศึกษา (ปริญญาเอก)

  2.10โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานดาน

ศิลปกรรม
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FOFA1-7 การสงเสริม 13.การรับนิสิตตางสถาบัน KPI1-32 13.1จํานวนนิสิตตางสถาบันจากตางประเทศ ไมนอยกวา 1.รายงานจํานวนนิสิตตางสถาบันจากตางประเทศที่มาศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ

ศิลปกรรมศาสตรสูความเปน จากตางประเทศที่มาศึกษา ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน คณะ 5 แลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัย ในคณะศิลปกรรมศาสตร และพัฒนาคุณภาพ

นานาชาติและความเปนสากล แลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน ศิลปกรรมศาสตร คน

บนฐานความเปนไทย มศว

14.การสงเสริมบุคลากร KPI1-33 14.1จํานวนบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร ไมนอยกวา 1.รายงานบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตรที่ไปศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ

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

ที่ไปศึกษาแลกเปลี่ยน/ ตางประเทศ คน 2.ทุนสนับสนุนบุคลากร

อบรม/วิจัย ในตางประเทศ 

15.การรับบุคลากรจาก KPI1-34 15.1จํานวนบุคลากรจากสถาบันตางประเทศ ไมนอยกวา 1.รายงานจํานวนบุคลากรจากสถาบันตางประเทศที่มาศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ

สถาบันตางประเทศที่มา ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยใน คณะ 1 แลกเปลี่ยน/อบรม/วิจัยในคณะศิลปกรรมศาสตร และพัฒนาคุณภาพ

ศึกษาแลกเปลี่ยน/อบรม/ ศิลปกรรมศาสตร คน

ใน มศว

16.การรับบุคลากรอาจารย KPI1-35 16.1จํานวนอาจารยประจําชาวตางชาติ ไมนอยกวา 1.รายงานจํานวนอาจารยประจําชาวตางชาติ

ชาวตางชาติ 1 คน

17.การรับนิสิตชาวตางชาติ KPI1-36 17.1จํานวนนิสิตชาวตางชาติที่เขาเรียนเต็ม ไมนอยกวา 1.รายงานจํานวนนิสิตชาวตางชาติที่เขาเรียนเต็มหลักสูตร

ที่เขาเรียนเต็มหลักสูตรใน หลักสูตรใน มศว (Degree-Seeking 15

มศว (Degree-Seeking Students) คน

Students)

FOFA1-8 การพัฒนานิสิต/ 18.การเพิ่มศักยภาพทาง 18.1จํานวนบุคลากร/นิสิตที่เขารับการอบรม/ ไมนอยกวา 1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สําหรับการสอบ SWU-SET รองคณบดีฝายวิชาการฯ

บุคลากรเพื่อรองรับการเขาสู ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากร/ พัฒนา (ภาษาอังกฤษ) รอยละ 80 2.โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา หัวหนาสาขาวิชา

ประชาคมอาเซียน นิสิตทางศิลปกรรม ของเปาหมาย ประธานหลักสูตร

ที่กําหนด ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน
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FOFA1-9 ออกแบบและจัด 19.การพัฒนาทักษะ 19.1จํานวนกิจกรรมการเสริมสราง ไมนอยกวา 1.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิตและบมเพาะ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตฯ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเตรียม Softskill โดยการบูรณการ Softskill โดยการบูรณการกับ Hardskill 10 นิสิตนักกิจกรรม หัวหนาสาขาวิชา

ความพรอมการเปนพลเมือง กับ Hardskill โครงการ 2.โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพและความสัมพันธ ประธานหลักสูตร

โลกอนาคต (Future Citizen) (น้ําตาลปกเกมส)

ใหกับนิสิตและสรางความเปน 3.โครงการสงเสริมอัตลักษณนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร

ผูนําทางศิลปกรรม 4.โครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

5.โครงการสนับสนุนการเขารวมงานประกวดออกแบบเพื่อ

วิชาชีพ

6.โครงการสวนดนตรี

7.โครงการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต

8.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการ

จัดการศิลปวัฒนธรรม

9.โครงการปจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา

10.โครงการภาคสนามหมูบานกะเหรี่ยงและหมูบานมอญ

11.โครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย

12.โครงการแสดงผลงานทางดานดุริยางคศาสตรไทยและ

เอเชีย

13.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา :

ถอดบทเรียนแหลงเรียนรู (ทัศนศิลปศึกษา)

14.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา :

ถอดบทเรียนแหลงเรียนรู (ดนตรีศึกษา)

15.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา :

ถอดบทเรียนแหลงเรียนรู (ศิลปะการแสดงศึกษา)

16.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา :

ถอดบทเรียนแหลงเรียนรู (กศ.ด.ศิลปศึกษา)
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FOFA1-9 ออกแบบและจัด 19.การพัฒนาทักษะ 19.1จํานวนกิจกรรมการเสริมสราง 17.โครงการเขียนเคาโครงปริญญานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมเพื่อพัฒนาเตรียม Softskill โดยการบูรณการ Softskill โดยการบูรณการกับ Hardskill 18.โครงการเขียนบทความระดับบัณฑิตศึกษา

ความพรอมการเปนพลเมือง กับ Hardskill 19.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมคณะศิลปกรรมศาสตร

โลกอนาคต (Future Citizen) 20.โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมในการเรียน

ใหกับนิสิตและสรางความเปน ระดับบัณฑิตศึกษา

ผูนําทางศิลปกรรม 21.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม: พิธีบูชาศิลปาจารย

ปจฉิมนิเทศนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร

20.การสงเสริมใหนิสิต KPI1-38 20.1จํานวนรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ ไมนอยกวา 1.รายงานจํานวนรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณนิสิต รองคณบดีฝายกิจการ

เขารวมการประกวด ที่นิสิตไดรับจากประกวด/นําเสนองาน/แขงขัน 1 ไดรับจากการประกวด/นําเสนองาน/แขงขันทางวิชาการ นิสิตและการสื่อสารองคกร

การนําเสนองานแขงขัน ทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและ รางวัล และวิชาชีพ หัวหนาสาขาวิชา

ทางวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ 2.ทุนสนับสนุนนิสิตฯ

และระดับนานาชาติ

21.พัฒนาและจัดบริการ KPI1-39 21.1ความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุน ไมนอยกวา 1.การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการ รองคณบดีฝายวิชาการฯ

สวัสดิการ ที่สงเสริม การเรียนรู 3.51 เรียนรู (แบบฟอรม ปค 004) หัวหนาสาขาวิชา

บรรยากาศการเรียนรู 2.การจัดทําแผนพัฒนากายภาพคณะศิลปกรรมศาสตร ประธานหลักสูตร

22.การพัฒนาและจัด KPI1-40 22.1จํานวนบุคลากรใหคําปรึกษาแกนิสิต ไมนอยกวา 1.โครงการอบรมการใหการชวยเหลือและใหคําปรึกษา รองคณบดีฝายกิจการ

บริการสวัสดิการให 1 นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร นิสิตและการสื่อสารองคกร

คําปรึกษาดูแลสุขภาพ คน 2.โครงการ FOFA สื่อกลางสงรักดวยศิลปะ

รางกายและสุขภาวะทาง

จิตใจของนิสิต

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

พรอมของนิสิตในการเรียนและ สรางสรรค การพัฒนา มีโครงการ 2.โครงการบมเพาะผูประกอบการเศรษฐกิจสรางสรรค และนวัตกรรมการศึกษา

การใชชีวิต สงเสริมการเปน นวัตกรรม และการเปน

ผูประกอบการทางดาน Start up แกนิสิต

ศิลปกรรมดวยการสรางบริษัท

จําลองโดยการบูรณาการ

องคความรูกับศาสตรตางๆ
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FOFA1-11 พัฒนาระบบ 24.การจัดกิจกรรมสงเสริม KPI1-45 24.1จํานวนศิษยเกาที่ไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา 1.รายงานสรุปจํานวนศิษยเกาที่เขารวมอบรมกิจกรรม รองคณบดีฝายกิจการ

ฐานขอมูลศิษยเกาและจัดตั้ง ใหศิษยเกาไดรับการพัฒนา 10 คน การอบรมระยะสั้น (Up Skill/Re Skill/New Skill) นิสิตและการสื่อสารองคกร

สมาคมศิษยเกาคณะศิลปกรรม- ศักยภาพทางวิชาการและ KPI1-46 24.2จํานวนศิษยเกาที่มีสวนรวมในการพัฒนา ไมนอยกวา 1.รายงานสรุปจํานวนศิษยเกาที่มีสวนรวมในการพัฒนา หัวหนาสาขาวิชา

ศาสตรเพื่อสรางเครือขายและ วิชาชีพอยางตอเนื่อง นิสิตปจจุบันและมหาวิทยาลัย 15 คน นิสิตปจจุบันและมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ความเขมแข็งทางศิลปกรรม (Up Skill/Re Skill/ KPI1-47 24.3จํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัล/ระดับชาติ ไมนอยกวา 1.รายงานสรุปจํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัล/ระดับชาติและ ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

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

เครือขายศิษยเกา/สมาคม รางวัล 2.โครงการสายสัมพันธบัณฑิตใหมสรางเครือขายศิลปกรรม

ศิษยเกา 3.โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร
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FOFA2-1 การพัฒนางานวิจัย 1.การเผยแพรงานวิชาการ KPI1-19 1.1จํานวนบทความวิชาการ งานวิจัย ของ 5 1.ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิชาการ งานวิจัย และ รองคณบดีฝายวิจัย

นวัตกรรมและงานสรางสรรค ศิลปกรรมในะดับนานาชาติ อาจารย ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ บทความ งานสรางสรรคเปนภาษาอังกฤษ และนวัตกรรมการศึกษา

ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร ที่อยูบนฐานขอมูล Scopus 2.ทุนสนับสนุนการสมัครบทความวิจัยเพื่อเผยแพรใน

การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ ฐานวารสารขอมูลระดับนานาชาติ (Scopus Q1-Q2)

และSDGs และมุงสูความเปน 3. โครงการคลินิกใหคําปรึกษาดานการผลิตผลงานวิจัย

สากล และงานสรางสรรค

4. โครงการความรวมมือวิจัยขามศาสตร : คณะศิลปกรรม

ศาสตร-มนุษยศาสตร

FOFA2-2 สงเสริมใหเกิดระบบ 2.งานวิจัยหรือนวัตกรรม KPI1-24 2.1จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือผลงาน 1.รายงานจํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือผลงานที่ รองคณบดีฝายวิจัย

งานวิจัยหรือและกลไกในการ หรือผลงานสรางสรรค สรางสรรคที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรการ ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและนโยบาย และนวัตกรรมการศึกษา

พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรค ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตร พัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐ รัฐ / ตอบสนองตอ SDGs

หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองตอ การพัฒนาประเทศ 2.โครงการจัดการความรูทางดานการวิจัยและงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs KPI1-25 2.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ตอบสนอง สรางสรรค

นโยบายรัฐ และSDGs โดย ตอ SDGs 3.โครงการคลินิกใหคําปรึกษาดานการผลิตผลงานวิจัยและ

มุงเนนการวิจัยแบบบูรณาการ งานสรางสรรค

ขามศาสตร (Transdisciplinary 4.ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

Research) 5.โครงการอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย

FOFA2-3 ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับ 3.การจดทะเบียนทรัพยสิน KPI1-26 3.1จํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับการ จํานวน 1.รายงานจํานวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับการจดทะเบียน รองคณบดีฝายวิจัย

การจดทะเบียนทรัพยสินทาง ทางปญญา จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ ทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) และนวัตกรรมการศึกษา

ปญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) อนุสิทธิบัตร) อนุสิทธิบัตร 2.โครงการจัดการความรูทางดานการวิจัยหรืองาน

ที่ดําเนินการ สรางสรรค

ยื่นขอ

2  ผลงาน

เปาหมาย

ประเด็นที่ 2 (FOFA2) การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคศิลปกรรมเพื่อสรางนวัตกรรมในการแกปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคม
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FOFA2-4 งานวิจัยหรือ 4.การสรางมูลคาเพิ่มและ KPI1-27 4.1จํานวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไดรับการ 1.โครงการบมเพาะผูประกอบการเศรษฐกิจสรางสรรค รองคณบดีฝายวิจัย

นวัตกรรรมที่ไดรับการตอยอด การใชประโยชนเชิงพาณิชย ตอยอดและพัฒนาสูการสรางมูลคาเพิ่มและ 2.ทุนสนับสนุน/เงินรางวัล : สําหรับคณาจารยที่มี และนวัตกรรมการศึกษา

และพัฒนาสูการสรางมูลคาเพิ่ม การใชประโยชนเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑที่ตอยอดจากงานวิจัย

และการใชประโยชนเชิงพาณิชย

FOFA2-5 พัฒนาระบบวารสาร 5.การพัฒนาระบบวารสาร 5.1ระดับฐานขอมูลอางอิงดัชนีวารสารไทย TCI 1 1.โครงการจัดทําวารสารศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการ

ศิลปกรรมศาสตร ใหเขาสูฐาน ศิลปกรรมศาสตร ใหเขาสู ศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยการเรียนรู

ขอมูลอางอิงดัชนีวารสารไทย ฐานขอมูลอางอิงดัชนี ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

(TCI 1) และมุงสูระดับนานาชาติ วารสารไทย (TCI1) 

และมุงสูระดับนานาชาติ

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

งานวิจัย งานวิชาการ และงาน งานวิจัย งานวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับการเผยแพร โครงการ สรางสรรคสูความเปนสากล ศูนยการเรียนรู

สรางสรรคทั้งในระดับชาติและ และงานสรางสรรคสูระดับ งานวิจัย งานวิชาการ และงานสรางสรรค 2.โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานสรางสรรค ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

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

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ การดําเนินงานของคณะตามเกณฑสํานักงาน การดําเนินงานของคณะตามเกณฑสํานักงาน และวางแผน

และประสิทธิผลโดยใชหลัก ประสิทธิผลโดยใชหลัก คณะกรรมการการปองกันและปราบปราม คณะกรรมการการปองกันและปราบปราม

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

Governance) Governance) KPI2-02 1.2ระบบและกลไกการกํากับติดตามการบริหาร มีระบบ 1.สรุปผลการกํากับตามการบริหารมหาวิทยาลัยใหมี รองคณบดีฝายบริหาร

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลไกการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใชหลักธรรมาภิบาล และวางแผน

โดยใชหลักธรรมาภิบาล กํากับฯ

KPI2-03 1.3ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการ จัดกิจกรรม 1.โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม รองคณบดีฝายวิชาการ

ดําเนินงานของคณะฯ ขับเคลื่อน เกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ และพัฒนาคุณภาพ

สู EdPEx

200

FOFA3-2 มีระบบและเครื่องมือ 2.การวางแผนและบริหาร KPI2-04 2.1ความสําเร็จของแผนกลยุทธการเงิน จัดทํา 1.แผนกลยุทธการเงินคณะศิลปกรรมศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร

ทางการบริหาร การบริหาร การเงินและงบประมาณ แผนกลยุทธ และวางแผน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่โปรงใสตรวจสอบได การเงิน

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการ 2.2สวนงานที่มีการนําขอมูลจากระบบ รายงาน 1.การกํากับดูแลการบริหารดานการเงินและงบประมาณ รองคณบดีฝายบริหาร

ปองกันและปรับตัวใหเทาทันตอ SWU-ERP มาใชประโยชนในการตัดสินใจ ผลการ คณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวางแผน

สถานการณตางๆ เชิงยุทธศาสตรของสวนงาน ดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจําป คณะศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรที่ 2 การเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ประเด็นที่ 3 (FOFA3) เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนประสิทธิผลภายใตหลักธรรมาภิบาล

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

ทางการบริหาร การบริหาร และกํากับดูแลติดตาม 3.2การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน แผนงาน ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และวางแผน

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผลการดําเนินงาน 2.โครงการสัมมนาแผน ระดับผูบริหาร คณะศิลปกรรม- ผูอํานวยการ

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการ ศาสตร สํานักงานคณบดี

ปองกันและปรับตัวใหเทาทันตอ 4.การบริหารความเสี่ยง 4.1รายงานผลการดําเนินงานดานความเสี่ยง รายงาน 1.โครงการสํารวจและติดตามความพรอมอาคารคณะ ผูชวยคณบดีฝาย

สถานการณตางๆ และควบคุมภายใน แกมหาวิทยาลัย ปละ 2 ศิลปกรรมศาสตร พัฒนาระบบและ

ครั้ง 2.โครงการสัมมนาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการ เทคโนโลยีการศึกษา

ควบคุมภายในคณะศิลปกรรมศาสตร

FOFA3-3 การพัฒนาบุคลากร 5.การสงเสริมพัฒนา KPI2-05 5.1การจัดทําแผนแมบททรัพยากรบุคคล จัดทํา 1.แผนแมบททรัพยากรบุคคล รองคณบดีฝายบริหาร

ใหมีคุณลักษณะตามเปาประสงค ศักยภาพผูบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร แผนแมบท และวางแผน

ของคณะ มีความกาวหนาใน อาจารย และเจาหนาที่ ทรัพยากร

สายงาน (Career Part) และ ศิลปกรรมศาสตร บุคคล

จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง คลินิก 5.2การดูแลคณาจารยใหมและจัดเก็บองคความ 1 1.โครงการจัดการความรู รองคณบดีฝายวิชาการ

ใหคําปรึกษา และจัดอบรมเพื่อ รูคณาจารย แผนงาน 2.แผนงานระบบอาจารยพี่เลี้ยง และพัฒนาคุณภาพ

พัฒนาการทําผลงานในทุกระดับ   - การพัฒนาอาจารยใหม หัวหนาสาขาวิชา

  - การเก็บรักษาภูมิปญญาวิธีการสอนของ

อาจารยอาวุโส

  - การพัฒนาอาจารยทดแทน

5.3จํานวนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 1.แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ รองคณบดีฝายบริหารฯ

และเสริมสรางสุขภาวะในองคกร แผนงาน 2.โครงการ 5 ส ผูชวยคณบดีฝายพัฒนา

3.โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ระบบและเทคโนโลยีฯ

4.โครงการอบรมการปฐมพยาบาล การชวยฟนคืนชีพ ผูชวยคณบดีฝาย

ขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใชเครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจดวย พันธกิจสัมพันธ

ไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED) ผูอํานวยการสํานักงานฯ

5.โครงการพันธกิจสัมพันธวัฒนธรรมองคกรคณะ

ศิลปกรรมศาสตร
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FOFA3-3 การพัฒนาบุคลากร 5.การสงเสริมพัฒนา 5.4รอยละจํานวนอาจารยประจําที่ยื่นขอตําแหนง รอยละ10 1.รายงานขอมูลอาจารยประจําดํารงตําแหนงวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัย

ใหมีคุณลักษณะตามเปาประสงค ศักยภาพผูบริหาร วิชาการที่สูงขึ้นเปนไปตามระยะเวลาที่ ของอาจารย 2.โครงการคลินิกใหคําปรึกษาดานการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา

ของคณะ มีความกาวหนาใน อาจารย และเจาหนาที่ กําหนด ที่ถึง และงานสรางสรรค

สายงาน (Career Part) และ ศิลปกรรมศาสตร เกณฑเวลา 3.ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

จัดใหมีระบบพี่เลี้ยง คลินิก การยื่นขอ 4.ทุนสนับสนุนการแปลบทความวิชาการ

ใหคําปรึกษา และจัดอบรมเพื่อ รศ.รอยละ3 งานวิจัย และงานสรางสรรคเปนภาษาอังกฤษ

พัฒนาการทําผลงานในทุกระดับ ผศ.รอยละ25 5.ทุนสนับสนุนการสมัครบทความวิจัยเพื่อเผยแพรใน

ฐานวารสารขอมูลระดับนานาชาติ (Scopus Q2)

5.5รอยละจํานวนอาจารยประจํามีตําแหนง รอยละ 6.โครงการความรวมมือวิจัยขามศาสตร: คณะ

วิชาการตอจํานวนคณาจารยในคณะ 55 ศิลปกรรมศาสตร-มนุษยศาสตร

7.โครงการผลิตหนังสือ ตํารา เอกสารคําสอนและ

เอกสารประกอบการสอน

  7.1กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ ตํารา เอกสาร

คําสอนและเอกสารประกอบการสอน (ทุน/อบรม)

  7.2กิจกรรมความรวมมือผลิตสารานุกรมกับศิลปะไทย

5.6จํานวนทุนพัฒนาแกบุคลากร 1.เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร รองคณบดีฝายบริหาร

สายสนับสนุนวิชาการ และวางแผน

5.7จํานวนโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความ ผูอํานวยการ

สายปฏิบัติการ โครงการ พรอม เพื่อขอรับการประเมินเลื่อนระดับชํานาญการ/ สํานักงานคณบดี

ชํานาญงาน สําหรับบุคลากรสายปฏิบัติการคณะ

ศิลปกรรมศาสตร

5.8การจัดการความรู (KM) ในแตละสวนงาน 1 1.โครงการพัฒนาศักยภาพองคการสูการเรียนรู (KM) ผูอํานวยการ

โครงการ สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร สํานักงานคณบดี

5.9การจัดทําคูมือปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ 1 1.คูมือปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ ผูอํานวยการ

คูมือ สํานักงานคณบดี
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FOFA3-4 การพัฒนาระบบ 6.กลไกเพื่อพัฒนาระบบ KPI2-06 6.1แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา 1.แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศคณะศิลปกรรมศาสตร ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศคณะ แผนแมบท พัฒนาระบบและ

คณะศิลปกรรมศาสตร ใหมี ศิลปกรรมศาสตร เทคโนโลยี เทคโนโลยีการศึกษา

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สารสนเทศ

สูงสุด 6.2การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผน 1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผูชวยคณบดีฝาย

เพื่อการบริหารจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร พัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

KPI2-06 6.3การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 2 1.โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลสําหรับการเรียนการสอน คณบดี

(Learning Management System : LMS) โครงการ ออนไลนในศตวรรษที่ 21 รองคณบดีฝายวิชาการฯ

2.โครงการฝกอบรมดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูชวยคณบดีฝาย

เพื่อการศึกษา พัฒนาระบบและเทคโนโลยีฯ

FOFA3-5 การสงเสริมใหคณะ 7.กลไกเพื่อพัฒนาระบบ KPI2-07 7.1สวนงานที่มีสวนรวมในโครงการประเภท 2 1.โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ผูชวยคณบดีฝาย

ศิลปกรรมศาสตรมีระบบการ และการจัดการของ ดังนี้ โครงการ 2.โครงการการบริหารแบบลีน (LEAN MANAGEMENT) 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 1.แผนปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร รองคณบดีฝายบริหาร

หองเรียน หองปฏิบัติการ การเรียนรู พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แผนการ 2.โครงการสํารวจและติดตามความพรอมอาคารคณะ และวางแผน

ครุภัณฑ พื้นที่กิจกรรมของนิสิต ปรับปรุง ศิลปกรรมศาสตร ผูชวยคณบดีฝาย

และสิ่งอํานวยความสะดวก อาคาร พัฒนาระบบและ

และความปลอดภัยในคณะ คณะฯ เทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปกรรมศาสตรเพื่อใหเอื้อ

ประโยชนตอการเรียนรูทางดาน

ศิลปกรรม (Arts : Learning)
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FOFA4-01 การบริการวิชาการ 1.การบริการวิชาการทางดาน KPI3-02 1.1จํานวนโครงการบริการเพื่อสังคมที่ 1 1.โครงการแสนแสบ Model คณบดี

ที่สอดคลองกับความตองการของ ศิลปกรรมอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ/หรือ โครงการ 2. โครงการบริการวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร รองคณบดีฝายวิจัย

สังคม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)   2.1.โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติทางดานศิลปกรรม และนวัตกรรมการศึกษา

KPI3-04 1.2จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 1   2.2โครงการบริการวิชาการแกชุมชนในพื้นที่ยุทธศาสตร หัวหนาสาขาวิชา

ที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานหลักสูตร

KPI3-05 1.3จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม 1   2.3โครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการออกแบบสรางสรรค

ที่มีการบูรณาการรวมกับการวิจัย โครงการ สูสังคม ประจําปการศึกษา 2564

KPI3-06 1.4จํานวนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม -   2.4โครงการออกแบบสรางสรรคเพื่อบริการแกสังคม

แบบบูรณาการขามศาสตร   2.5โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและถายทอดความรูทาง

ดนตรี

  2.6โครงการคายดนตรีศรีนครินทรวิโรฒเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการและดนตรีสากล ครั้งที่ 9

  2.7โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางนาฏศิลปสากล

ประจําปการศึกษา 2564

  2.8โครงการเสริมสรางศักยภาพเพื่อการสอนนาฏศิลป

  2.9โครงการครูสมสี 10

  2.10โครงการศิลปศึกษาพัฒนาชุมชน

  2.11โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานการแตงหนา

เพื่อการแสดง ปการศึกษา 2564

  2.12โครงการอบรมละครสรางสรรคสําหรับเยาวชน

  2.13โครงการนิทรรศการผลงานศิลปะรวมสมัยและสัมมนา

เชิงปฏิบัติการใหความรูดานทัศนศิลปแกสังคม ป 2565

  2.14โครงการอบรมสัมมนาดนตรี : ทฤษฎีและปฏิบัติ

  2.15โครงการสอดรับกับ SDGs

แผนปฏิบัติการประจําป คณะศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรที่ 3 พันธกิจสัมพันธเพื่อสังคม

ประเด็นที่ 4 (FOFA4) การบริการวิชาการดานศิลปกรรมที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม

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

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ มีการบูรณาการดานศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียน โครงการ วันสําคัญ ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

การเรียนการสอน การวิจัย การ และวัฒนธรรมกับการเรียน การสอนหรือการวิจัยหรือการบริการ 2.โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

บริการวิชาการ และพันธกิจของ การสอน วิชาการ 3.โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร ผูอํานวยการ

มหาวิทยาลัย โดยใชทุนทาง 3.1โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนวัตกรรมการออกแบบ สํานักงานคณบดี

ศิลปวัฒนธรรมในการสราง 3.2โครงการเผยแพรศิลปกรรมและการออกแบบ หัวขอ

คุณคาและมูลคาเพิ่ม "หัวใจไทย สํานึกไทย" ครั้งที่ 13

  3.3โครงการเขาพรรษาพาสรางสรรค

  3.4โครงการดุริยาจารยกตัญุตา

  3.5โครงการขับรองประสานเสียง Christmas Carol ครั้งที่ 8

  3.6โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสรางสรรค

นาฏศิลปนิพนธ ประจําปการศึกษา 2564

  3.7โครงการละครไทยเพื่อเสริมสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรม

  3.8โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ ปการศึกษา 2564

  3.9โครงการศึกษาและปฏิบัติการละครรุน ปการศึกษา 2564

  3.10โครงการทัศนศิลปนิพนธ ปการศึกษา 2564

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

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ ดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับ ศิลปะของมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันวัฒนธรรม  ตางๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเปนผูจัด สํานักงานคณบดี

การเรียนการสอน การวิจัย การ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และศิลปะเปนผูจัด

บริการวิชาการ และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยใชทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมในการสราง

คุณคาและมูลคาเพิ่ม

ประเด็นที่ 5 (FOFA5) การสืบสานและสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

เปาหมาย



เปาประสงค กลยุทธ รหัส ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 2565 ประธาน/

FOFA FOFA SWU 65 ผูรับผิดชอบ ผูประสานงาน

เปาหมาย

FOFA5-2 ยกระดับองคความรู 3.การยกระดับองคความรูทาง คณะ 3.1จํานวนโครงการดานทํานุบํารุง 2 1.โครงการเครือขายมหกรรมศิลปะดนตรีและการแสดง ผูอํานวยการศูนยการเรียนรู

ทางศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล ศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล ศิลปวัฒนธรรมที่ยกระดับองคความรู โครงการ 2.โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธไทย-จีน ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

ทางศิลปวัฒนธรรมสูสากล *3.โครงการพัฒนาสารานุกรมศัพทศิลปกรรมพื้นถิ่น

(ไทย-อังกฤษ)



ที่ปรึกษา :   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 

ผูรวบรวมและจัดทํา : นางศรีรัตน ปยวชิรอัมพร 

อัดสําเนา/เขารูปเลม : นางทัศนี ฤกษสวาง 

 นายชูเกียรติ เอกนาม 

ภาพหนาปก :   รองศาสตราจารย ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง 

ออกแบบปก :   นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร  
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