
ตัวช้ีวัดท่ี คิดเป็น

เป้าประสงค์ (FOFA) กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด* บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 11 24 29 23 79.31

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 6 6 4 2 50.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 6 8 20 19 95.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 1 1 3 3 100.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 3 8 2 2 100.00

รวมท้ังหมด 27 47 58 49 84.48

*ไม่รวมตัวช้ีวัดท่ีมีการรายงานผล แต่ยังไม่ก าหนดเป้าหมายและยังไม่มีการประเมิน

แผนภูมิเปรียบเทียบตัวช้ีวัดท้ังหมดและตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565

สรุปผลการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 รอบ 12 เดือน

ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565-2568

ประเด็นยุทธศาสตร์ (FOFA)
จ านวนรวม
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บรรลเุป้าหมาย
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FOFA FOFA SWU 65 ปี งปม. 2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ตามเป้าหมาย

FOFA1-1 การผลิตบัณฑิต 1.แผนการรับนิสิตท่ีเป็นไป KPI1-01 1.1ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 97.73 ✓

ทางศิลปกรรมท่ีมีคุณภาพ ตามความต้องการของ ท่ีรับได้ตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 90 (นิสิตแผนการรับ 485 คน ท่ีรับได้ตามแผนการรับ 474 คน)

และคุณธรรมโดยมุ่งเน้นทักษะ สังคม KPI1-02 1.2ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66.36 ✓

การสร้างสรรค์บนฐานการ ท่ีรับได้ตามแผนการรับนิสิต ร้อยละ 50 (นิสิตแผนการรับ 110 คน ท่ีรับได้ตามแผนการรับ 73 คน)

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 2.การผลิตบัณฑิตให้เป็นไป KPI1-03 2.1จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 41.55 

ตามความต้องการของ อาชีพ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 90

สังคม KPI1-04 2.2จ านวนบัณฑิตท่ีมีความสามารถหลัก ไม่น้อยกว่า คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รวมทุกหลักสูตรของ ✓

KPI1-37 (Competency) เป็นไปตามความต้องการ 3.51 คณะศิลปกรรมศาสตร์  เท่ากับ 4.56

ของผู้ใช้บัณฑิต

FOFA1-2 จ านวนหลักสูตรท่ีมี 3.การพัฒนาหลักสูตร KPI1-05 3.1จ านวนหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ 6 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาให้มีการเรียนรู้บูรณาการข้าม ✓

การพัฒนาให้มีการเรียนรู้ข้าม บูรณาการข้ามศาสตร์ฯ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร จากหลักสูตรระดับ

ศาสตร์ ปริญญาตรีท้ังหมด 10 หลักสูตร

FOFA1-3 การพัฒนาหลักสูตร 4.การสร้างคุณภาพและ KPI1-06 4.1จ านวนหลักสูตรนานาชาติ มีแผนจะด าเนินการในปี 2567 ยังไม่มี

สู่ระดับสากล ความเข้มแข็งของ การประเมิน

หลักสูตรศิลปกรรม KPI1-07 4.2จ านวนหลักสูตรท่ีมีการด าเนินการพัฒนา มีแผนจะด าเนินการในปี 2567 ยังไม่มี

ศาสตร์สู่ระดับสากล หลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ การประเมิน

KPI1-08 4.3จ านวนหลักสูตรท่ีได้การรับรองตามเกณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม ยังไม่มี

มาตรฐานระดับนานาชาติ ท่ีจะย่ืนขอรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ (AUN-QA) การประเมิน

จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ศป.บ.(ศิลปะการแสดง)

และ ศศ.ด.(ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นผู้น าทางการศึกษา

ประเด็นท่ี 1 (FOFA1) ผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมโดยมุ่งเน้นทักษะการสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย
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FOFA1-4 การพัฒนาหลักสูตร 5.การพัฒนาหลักสูตร KPI1-09 5.1จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Short 1 หลักสูตรระยะส้ัน (upskill) อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ระยะส้ัน เพ่ือรองรับการเรียนรู้ ระยะส้ัน เพ่ือรองรับการ course) ในรูปแบบของโมดูลเพ่ือรองรับ หลักสูตร ปรับปรุง 2 ชุดรายวิชา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย

ตลอดชีวิต เรียนรู้ตลอดชีวิต reskill/upskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยมากข้ึน

KPI1-15 5.2จ านวนคนทุกช่วงวัยท่ีเข้าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า ไม่มี เน่ืองจากหลักสูตรระยะส้ันในรูปแบบของโมดูลอยู่ระหว่าง 

ในหลักสูตรระยะส้ันในรูปแบบของโมดูล 40 คน การด าเนินการ

FOFA1-5 การสร้างและพัฒนา 6.การสร้างและพัฒนา KPI1-11 6.1จ านวนหลักสูตรท่ีทุกรายวิชามีการ ร้อยละ จ านวน 15 หลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 100 ✓

กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพ่ือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leanring 75 (ทุกหลักสูตรทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning)

ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือส่งเสริมทักษะใน 6.2จ านวนอาจารย์ท่ีใช้ Active ร้อยละ ร้อยละ 100 ✓

ศตวรรษท่ี 21 Learning ในการจัดการเรียนการสอน 100

7.การพัฒนาหลักสูตรท่ีมี KPI1-12 7.1จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนรู้แบบ ด าเนินการในปี 2566 ยังไม่มี

การจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่มวิชา (Module) การประเมิน

กลุ่มวิชา (Module)

8.การสร้างความรู้ ความ 8.1จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาการจัดการเรียน ด าเนินการในปี 2566 ยังไม่มี

สามารถสอดรับเข้าสู่ การสอนโดยใช้ส่ือดิจิตอลออนไลน์ การประเมิน

Digital age

9.การเสริมสร้างมาตรฐาน KPI1-13 9.1จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาเชิง ร้อยละ จ านวน 10 หลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ ✓

ประสบการณ์ท างานให้กับ บูรณาการกับการท างาน 100 ท างาน จากจ านวนหลักสูตรปริญญาตรีท้ังหมด 10 หลักสูตร

นิสิต เท่ากับ ร้อยละ 100

FOFA1-6 การเสริมสร้าง 10.การพัฒนาศักยภาพของ KPI1-17 10.1โครงการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 2 จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม คือ ✓

สมรรถนะของบุคลากรสาย อาจารย์เพ่ือเข้าสู่การ และประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ โครงการ 1.การประชุมคลินิกแลกเปล่ียนการเขียน application คร้ังท่ี 1

วิชาการเพ่ือเข้าสู่การรับรอง รับรองตามกรอบมาตรฐาน อาจารย์ 2.การประชุมคลินิกแลกเปล่ียนการเขียน application คร้ังท่ี 2

ตามกรอบมาตรฐานของ ของสหราชอาณาจักร 3.การให้ทุนพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร ได้แก่

(UKPSF) เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะส้ัน
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10.2จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรองตามกรอบ เข้าสู่ จ านวน 2 คนท่ีเข้าสู่กระบวนการ และได้รับการรับรอง ✓

มาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) กระบวนการ ตามเกณฑ์ UKPSF ระดับ FHEA แล้ว คือ

2 1.ผศ.ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข

คน 2.ผศ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ 

3.ผศ.ดร.ฌานิก หวังพานิช

FOFA1-7 การส่งเสริม 11.การพัฒนากลไกการ KPI1-30 11.1โครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมความ ไม่น้อยกว่า จ านวน 2 โครงการ คือ ✓

ศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็น บริหารจัดการด้านศิลปะ ร่วมมือด้านการเผยแพร่และแลกเปล่ียน 2 1.โครงการประชุมทางวิชาการนานาชาติ “The 7th

นานาชาติและความเป็นสากล และวัฒนธรรม ให้เป็น ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติ อาเซียน กิจกรรม / Social Sciences, Arts and Media International 

บนฐานความเป็นไทย ผู้น าเครือข่ายการเผยแพร่ และ/ หรือนานาชาติ ความร่วมมือ Conference”( SSAMIC 2022 @Bangkok, Thailand )

และแลกเปล่ียนศิลปะ 2.โครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดงนานาชาติ

และวัฒนธรรมท้ังในระดับ  คร้ังท่ี 10

ชาติ และ/หรือนานาชาติ (ท้ังสองโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดกิจกรรม)

11.2จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท้ังใน เพ่ิมปีละ ในประเทศท าความร่วมมือกับโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และ ✓

ประเทศ และ ต่างประเทศ 1 เครือข่าย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รวม 2 เครือข่าย

12.การส่งเสริมนิสิต KPI1-31 12.1จ านวนนิสิต มศว ท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียน/ ไม่น้อยกว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ .ม.ดุริยางคศาสตร์ไทยและ ✓

ศิลปกรรมศาสตร์ มศว ไป อบรม/วิจัยในต่างประเทศ 10 เอเชีย และศศ.ด.ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รวม 16 คน

ศึกษาแลกเปล่ียน/อบรม/ คน

วิจัยในต่างประเทศ

13.การรับนิสิตต่างสถาบัน KPI1-32 13.1จ านวนนิสิตต่างสถาบันจากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า นิสิตจากมหาวิทยาลัยเมจิ จ านวน 11 คน ✓

จากต่างประเทศท่ีมาศึกษา ท่ีมาศึกษาแลกเปล่ียน/อบรม/วิจัยใน คณะ 5

แลกเปล่ียน/อบรม/วิจัยใน ศิลปกรรมศาสตร์ คน

มศว

14.การส่งเสริมบุคลากร KPI1-33 14.1จ านวนบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียน/อบรม/วิจัยใน 3 (ศึกษาอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานในต่างประเทศ Dance 

ท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียน/ ต่างประเทศ คน Notation Bureau ประเทศสหรัฐอเมริกา)

อบรม/วิจัย ในต่างประเทศ 
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15.การรับบุคลากรจาก KPI1-34 15.1จ านวนบุคลากรจากสถาบันต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ไม่มี 

สถาบันต่างประเทศท่ีมา ท่ีมาศึกษาแลกเปล่ียน/อบรม/วิจัยใน คณะ 1

ศึกษาแลกเปล่ียน/อบรม/ ศิลปกรรมศาสตร์ คน

ใน มศว

16.การรับบุคลากรอาจารย์ KPI1-35 16.1จ านวนอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า จ านวน 1 คน คือ Prof.Hiroshi Yamane (ผู้เช่ียวชาญอาคันตุกะ ✓

ชาวต่างชาติ 1 คน visiting professor)

17.การรับนิสิตชาวต่างชาติ KPI1-36 17.1จ านวนนิสิตชาวต่างชาติท่ีเข้าเรียนเต็ม ไม่น้อยกว่า จ านวนนิสิตชาวต่างชาติท่ีเข้าเรียนเต็มหลักสูตรใน มศว ✓

ท่ีเข้าเรียนเต็มหลักสูตรใน หลักสูตรใน มศว (Degree-Seeking 15 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 47 คน

มศว (Degree-Seeking Students) คน

Students)

FOFA1-8 การพัฒนานิสิต/ 18.การเพ่ิมศักยภาพทาง 18.1จ านวนบุคลากร/นิสิตท่ีเข้ารับการอบรม/ ไม่น้อยกว่า โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ✓

บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากร/ พัฒนา (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 80 เข้ารับการอบรม 17 คน จากเป้าหมายนิสิตระดับปริญญา

ประชาคมอาเซียน นิสิตทางศิลปกรรม ของเป้าหมาย เอก 20 คน คิดเป็นร้อยละ 85

ท่ีก าหนด

FOFA1-9 ออกแบบและจัด 19.การพัฒนาทักษะ 19.1จ านวนกิจกรรมการเสริมสร้าง ไม่น้อยกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 19 โครงการ ได้แก่ ✓

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเตรียม Softskill โดยการบูรณการ Softskill โดยการบูรณการกับ Hardskill 10 1.โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิต

ความพร้อมการเป็นพลเมือง กับ Hardskill โครงการ ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา และบริการวิชาการทางด้าน

โลกอนาคต (Future Citizen) ศิลปศึกษา : ศาสตร์แห่งการเยียวยาจิตใจ

ให้กับนิสิตและสร้างความเป็น 2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเขียน

ผู้น าทางศิลปกรรม เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา ระยะท่ี 1

3.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเขียน

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา ระยะท่ี 2

4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเขียน

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา ระยะท่ี 3
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5.โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหร่ียงและหมู่บ้านมอญ

6.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการ

จัดการศิลปวัฒนธรรม : การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และ

มรดกวัฒนธรรม

7.โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา : ศาสตร์แห่งการเยียวยาจิตใจ

8.โครงการเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

9.โครงการศิลปวัฒนธรรมเสวนา เร่ือง เส้นทางสายไหม

เส้นใหม่อยู่ท่ีปลายล้ิน หัวข้อสัมมนา "ความสัมพันธ์ไทย-จีน

จากวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรมอาหาร"

10.โครงการเขียนบทความระดับบัณฑิตศึกษา

11.โครงการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา

12.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเขียน

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปศึกษา ระยะท่ี 4

13.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม : การจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรม

14.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม : การจัดการแสง สี เสียงทางวัฒนธรรม

15.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม : การบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและ

เมืองสร้างสรรค์

16.โครงการการศึกษาภาคสนามวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะ

พ้ืนบ้าน จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี

17.โครงการสวนดนตรี

18.โครงการภาคสนามชุมชนกะเหร่ียงและชุมชนมุสลิม จังหวัด

เพชรบุรี
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19.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม : นิเวศวิทยาวัฒนธรรม มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชุมริมฝ่ังแม่น้ า

เจ้าพระยา

20.การส่งเสริมให้นิสิต KPI1-38 20.1จ านวนรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณ ไม่น้อยกว่า จ านวน 4 รางวัล นิสิตท่ีได้รับรางวัลรวม 7 คน ✓

เข้าร่วมการประกวด ท่ีนิสิตได้รับจากประกวด/น าเสนองาน/แข่งขัน 1

การน าเสนองานแข่งขัน ทางวิชาการและวิชาชีพในเวทีระดับชาติและ รางวัล

ทางวิชาการในระดับชาติ นานาชาติ

และระดับนานาชาติ

21.พัฒนาและจัดบริการ KPI1-39 21.1ความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิงสนับสนุน ไม่น้อยกว่า เท่ากับ 4.31 ✓

สวัสดิการ ท่ีส่งเสริม การเรียนรู้ 3.51

บรรยากาศการเรียนรู้

22.การพัฒนาและจัด KPI1-40 22.1จ านวนบุคลากรให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ไม่น้อยกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน ได้แก่ ✓

บริการสวัสดิการให้ 1 1.ผศ.ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ 

ค าปรึกษาดูแลสุขภาพ คน 2.นางสาวนุชนารถ รอดสอาด

ร่างกายและสุขภาวะทาง

จิตใจของนิสิต

FOFA1-10 การพัฒนาความ 23.การส่งเสริมความคิด KPI1-44 23.1จ านวนนวัตกรรมหรือ Start up ของนิสิต มีแผน มีแผนด าเนินการเร่ือง Start up ของนิสิต โดยฝ่ายวิจัย ✓

พร้อมของนิสิตในการเรียนและ สร้างสรรค์ การพัฒนา มีโครงการ และนวัตกรรมการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ ดังน้ี

การใช้ชีวิต ส่งเสริมการเป็น นวัตกรรม และการเป็น 1.ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม 

ผู้ประกอบการทางด้าน Start up แก่นิสิต 2.ทุนสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม

ศิลปกรรมด้วยการสร้างบริษัท ชุมชนริมคลองแสนแสบหรือชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

จ าลองโดยการบูรณาการ ศรีนครินทรวิโรฒ 

3.ทุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์

เพ่ือการเป็น Start Up  

4.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2564
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5.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีท่ี 2 

ระยะท่ี 1 : บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนกลุ่มผ้าขาวม้า บ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

6.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีท่ี 2 

ระยะท่ี 2 : กิจกรรมการอบรมบรรยายเร่ืองการจัดท าแผนธุรกิจ

เบ้ืองต้นส าหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปกรรมฯ

7.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีท่ี 2

ระยะท่ี 3 : บริการวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนา

เคร่ืองแต่งกายนักกีฬา สโมสรกีฬาฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด เอฟซี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีท่ี 2

ระยะท่ี 4 : กิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ

ส าหรับผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการเป็น Start Up

FOFA1-11 พัฒนาระบบ 24.การจัดกิจกรรมส่งเสริม KPI1-45 24.1จ านวนศิษย์เก่าท่ีได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดต้ัง ให้ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนา 10 คน

สมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรม- ศักยภาพทางวิชาการและ KPI1-46 24.2จ านวนศิษย์เก่าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ศิษย์เก่าท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรให้ความรู้และพัฒนานิสิตปัจจุบัน ✓

ศาสตร์เพ่ือสร้างเครือข่ายและ วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง นิสิตปัจจุบันและมหาวิทยาลัย 15 คน จ านวน 33 คน คือ 

ความเข้มแข็งทางศิลปกรรม (Up Skill/Re Skill/ 1) อาจารย์อัญภัทร ญาณกิจ 

New Skill) และการสร้าง 2) อาจารย์สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร

เครือข่ายศิษย์เก่า/สมาคม 3) รองศาสตราจารย์พิภัช สอนใย

ศิษย์เก่า 4) อาจารย์ฐานิสร์ พรรณนารายน์

5) นายฉลองรัฐ เสือไพฑูรย์

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธ์ุวราทร

8) ดร.กิตติศักด์ิ เหล่าสุข
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9) ดร.จักรพงษ์ กล่ินแก้ว

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์ ก่ิงแก้ว

11) ดร.สกลพัฒน์ โคตรตันติ

12) ดร.ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์

13) นายบุญชัย ศรีกนก

14) นางสาวเอเซีย จอห์นสัน

15) นายกรณ์ณภัสสร์ ภักดีรักษ์

16) นายกิตติวัฒน์ สวัสดิมิลินท์

17) นายเจษฎา อธิเกิด

18) นายสุทธิเกียรติ เวชแดง

19) นางสาวจิณห์นิภา นิวาศะบุตร

20) นายนิพนธ์ สุพินพง

21) นายอาภากร ฮ้อแสงชัย

22) นายนรเทพ มาแสง

23) นางสาวรัตนาพร นอสูงเนิน

24) นางสาวปาลิตา เช้ือสาวะถี

25) นางสาวพลอยชนก บุญมี

26) นายตฤณ วัฒนตฤณากุล

27) อาจารย์ฝนทิพย์ มีชูธน

28) อาจารย์กนกวรรณ เมืองค าบุตร

29) อาจารย์วันใหม่ อวยพร

30) นายเรวัฒน์ ช านาญ

31) นางสาวศรุตา เกียรติภาคภูมิ

32) นายรัชชานนท์ ยามาโมโต

33) นางสาวชนิสรา ศรีพุ่ม
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KPI1-47 24.3จ านวนศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล/ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า จ านวน  47 คน จ าแนกเป็น การประกาศเชิดชูเกียรติจาก ✓

และนานาชาติ/การประกาศเชิดชูเกียรติ 5 จากโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่ 28 คน (ไม่รวมรางวัลเรียนดี

รางวัล และประพฤติดี) รางวัลระดับชาติ 16 คน รางวัลระดับนานาชาติ

3 คน

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  29 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 79.31

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 20.69

ไม่รวม ตัวช้ีวัดท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย และไม่มีการประเมิน แต่มีการรายงานผล จ านวน 5 ตัวช้ีวัด
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FOFA2-1 การพัฒนางานวิจัย 1.การเผยแพร่งานวิชาการ KPI1-19 1.1จ านวนบทความวิชาการ งานวิจัย ของ 5 ในปีงบประมาณ 2565 ไม่มีบทความวิชาการ งานวิจัย 

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรมในะดับนานาชาติ อาจารย์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ บทความ ของอาจารย์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ท่ีอยู่บนฐานข้อมูล Scopus ท่ีอยู่บนฐานข้อมูล Scopus

การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ

และSDGs และมุ่งสู่ความเป็น

สากล

FOFA2-2 ส่งเสริมให้เกิดระบบ 2.งานวิจัยหรือนวัตกรรม KPI1-24 2.1จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือผลงาน มีงานวิจัยศิลปกรรมศาสตร์รองรับนโยบายสาธารณะ ยังไม่มี

งานวิจัยหรือและกลไกในการ หรือผลงานสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ จ านวน 1 โครงการวิจัย อยู่ในระหว่างการด าเนินการวิจัย การประเมิน

พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ ท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศ และนโยบายรัฐ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันกิจกรรมดนตรีออนไลน์บน

หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อ การพัฒนาประเทศ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส าหรับผู้สูงอายุในศตวรรษท่ี 21 ตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs ยุทธศาสตร์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

นโยบายรัฐ และSDGs โดย KPI1-25 2.2 จ านวนโครงการวิจัยท่ีตอบสนอง มีงานวิจัยศิลปกรรมศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อ SDGs ยังไม่มี

มุ่งเน้นการวิจัยแบบบูรณาการ ต่อ SDGs จ านวน 3 โครงการวิจัย อยู่ในระหว่างการด าเนินการวิจัย การประเมิน

ข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary 1) SDGs3 การพัฒนาแอปพลิเคชันกิจกรรมดนตรีออนไลน์

Research) บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส าหรับผู้สูงอายุในศตวรรษท่ี 21 

ตามยุทธศาสตร์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 20 ปี 

พ.ศ.2561-2580

2) SDGs3 ผลของการใช้กระบวนการสร้างสรรค์ละคร

แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหา

ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร

3) SDGs9นวัตกรรมเคร่ืองประดับโลหะสองสีแรงบันดาลใจ

จากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ 

ประเด็นท่ี 2 (FOFA2) การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม

เป้าหมาย
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เป้าหมาย

FOFA2-3 ผลงานวิจัยท่ีย่ืนขอรับ 3.การจดทะเบียนทรัพย์สิน KPI1-26 3.1จ านวนผลงานวิจัยท่ีย่ืนขอรับการ จ านวน มีย่ืนขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 5 ค าขอ ✓

การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ทางปัญญา จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/ (สิทธิบัตรการออกแบบ 4 ค าขอ/อนุสิทธิบัตร 1 ค าขอ)

ปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) อนุสิทธิบัตร) อนุสิทธิบัตร

ท่ีด าเนินการ

ย่ืนขอ

2  ผลงาน

FOFA2-4 งานวิจัยหรือ 4.การสร้างมูลค่าเพ่ิมและ KPI1-27 4.1จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีได้รับการ มีงานวิจัยท่ีมีการบูรณาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ร่วมกับ ยังไม่มี

นวัตกรรรมท่ีได้รับการต่อยอด การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต่อยอดและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและ หน่วยงานในเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 ผลงาน การประเมิน

และพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิม การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (บูรณาการกับ 3 กิจกรรม)

และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2564

2.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ปีท่ี 2 ระยะท่ี 1 : บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผ้าขาวม้า บ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี 

จ.พระนครศรีอยุธยา

3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ปีท่ี 2 ระยะท่ี 3 : บริการวิชาการด้านการออกแบบและ

พัฒนาเคร่ืองแต่งกายนักกีฬา สโมสรกีฬาฟุตบอลอยุธยา

ยูไนเต็ด เอฟซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

FOFA2-5 พัฒนาระบบวารสาร 5.การพัฒนาระบบวารสาร 5.1ระดับฐานข้อมูลอ้างอิงดัชนีวารสารไทย TCI 1 ปัจจุบันวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จัดอยู่ในฐานข้อมูล 

ศิลปกรรมศาสตร์ ให้เข้าสู่ฐาน ศิลปกรรมศาสตร์ ให้เข้าสู่ ดัชนีวารสารไทย (TCI2)

ข้อมูลอ้างอิงดัชนีวารสารไทย ฐานข้อมูลอ้างอิงดัชนี

(TCI 1) และมุ่งสู่ระดับนานาชาติ วารสารไทย (TCI1) 

และมุ่งสู่ระดับนานาชาติ
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FOFA2-6 ยกระดับการเผยแพร่ 6.การยกระดับการเผยแพร่ 6.1จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ 1 จ านวน 2 โครงการ คือ ✓

งานวิจัย งานวิชาการ และงาน งานวิจัย งานวิชาการ ระดับนานาชาติ เพ่ือยกระดับการเผยแพร่ โครงการ 1.โครงการประชุมทางวิชาการนานาชาติ “The 7th

สร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติและ และงานสร้างสรรค์สู่ระดับ งานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ Social Sciences, Arts and Media International 

นานาชาติ นานาชาติ Conference”( SSAMIC 2022 @Bangkok, Thailand )

2.โครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดงนานาชาติ

 คร้ังท่ี 10

(ท้ังสองโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมจัดกิจกรรม)

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 4 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 50

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 50

ไม่รวม ตัวช้ีวัดท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย และไม่มีการประเมิน แต่มีการรายงานผล จ านวน 3 ตัวช้ีวัด
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FOFA3-1 เพ่ือให้คณะมีการ 1.การบริหารงานท่ีมี KPI2-01 1.1ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ A ประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ยังไม่มี

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและ การด าเนินงานของคณะตามเกณฑ์ส านักงาน การประเมิน

และประสิทธิผลโดยใช้หลัก ประสิทธิผลโดยใช้หลัก คณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม

ธรรมาภิบาล (Good ธรรมาภิบาล (Good การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

Governance) Governance) KPI2-02 1.2ระบบและกลไกการก ากับติดตามการบริหาร มีระบบ คณะมีระบบกลไกการติดตามการบริหารงานท่ีมี ✓

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลไกการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ก ากับฯ

KPI2-03 1.3ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการ จัดกิจกรรม จัดโครงการเขียนรายงานการประเมินตนเองตาม ✓

ด าเนินงานของคณะฯ ขับเคล่ือน เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ

สู่ EdPEx เม่ือวันท่ี 25-28 กุมภาพันธ์ 2565 

200

FOFA3-2 มีระบบและเคร่ืองมือ 2.การวางแผนและบริหาร KPI2-04 2.1ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์การเงิน จัดท า มีแผนกลยุทธ์การเงิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ✓

ทางการบริหาร การบริหาร การเงินและงบประมาณ แผนกลยุทธ์

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ การเงิน

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ 2.2ส่วนงานท่ีมีการน าข้อมูลจากระบบ รายงาน สรุปผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากท่ีประชุม ✓

ป้องกันและปรับตัวให้เท่าทันต่อ SWU-ERP มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ผลการ คณะกรรมการการก ากับดูแลการบริหารด้านการเงินและ

สถานการณ์ต่างๆ เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงาน ด าเนินงาน งบประมาณฯ โดยรายงานผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

คณะฯ ทุกเดือน (น าข้อมูลจากระบบ SWU-ERP มาใช้)

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ประเด็นท่ี 3 (FOFA3) เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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FOFA3-2 มีระบบและเคร่ืองมือ 3.จัดท าแผนปฏิบัติการ 3.1การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าคณะฯ 1 มีแผนงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีระบบ ✓

ทางการบริหาร การบริหาร และก ากับดูแลติดตาม 3.2การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน แผนงาน ติดตามอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านคณะกรรมการก ากับดูแล

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ผลการด าเนินงาน การบริหารด้านการเงินและงบประมาณฯ รวมท้ังฝ่าย

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ โครงการของฝ่ายบริหารและวางแผน

ป้องกันและปรับตัวให้เท่าทันต่อ 4.การบริหารความเส่ียง 4.1รายงานผลการด าเนินงานด้านความเส่ียง รายงาน มีการรายงานการด าเนินงานด้านความเส่ียงแก่มหาวิทยาลัย ✓

สถานการณ์ต่างๆ และควบคุมภายใน แก่มหาวิทยาลัย ปีละ 2 จ านวน 2 คร้ัง ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

คร้ัง

FOFA3-3 การพัฒนาบุคลากร 5.การส่งเสริมพัฒนา KPI2-05 5.1การจัดท าแผนแม่บททรัพยากรบุคคล จัดท า มีการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาบุคลากรคณะ ✓

ให้มีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ ศักยภาพผู้บริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ แผนแม่บท ศิลปกรรมศาสตร์

ของคณะ มีความก้าวหน้าใน อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ทรัพยากร

สายงาน (Career Part) และ ศิลปกรรมศาสตร์ บุคคล

จัดให้มีระบบพ่ีเล้ียง คลินิก 5.2การดูแลคณาจารย์ใหม่และจัดเก็บองค์ความ 1 มีแผนงานการดูแลคณาจารย์ใหม่และจัดเก็บองค์ความรู้ ✓

ให้ค าปรึกษา และจัดอบรมเพ่ือ รู้คณาจารย์ แผนงาน คณาจารย์

พัฒนาการท าผลงานในทุกระดับ   - การพัฒนาอาจารย์ใหม่

  - การเก็บรักษาภูมิปัญญาวิธีการสอนของ

อาจารย์อาวุโส

  - การพัฒนาอาจารย์ทดแทน

5.3จ านวนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 มีแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะ ✓

และเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กร แผนงาน ในองค์กร จ านวน 1 แผนงาน

FOFA3-3 การพัฒนาบุคลากร 5.การส่งเสริมพัฒนา 5.4ร้อยละจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีย่ืนขอต าแหน่ง ร้อยละ10 เข้าสู่กระบวนการขอ ผศ. ร้อยละ 17.39 (4 คน) 

ให้มีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ ศักยภาพผู้บริหาร วิชาการท่ีสูงข้ึนเป็นไปตามระยะเวลาท่ี ของอาจารย์ เข้าสู่กระบวนการขอ รศ. ร้อยละ 7.69 (2 คน)

ของคณะ มีความก้าวหน้าใน อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ก าหนด ท่ีถึง เข้าสู่กระบวนการขอ ศ. ร้อยละ 50 (1 คน)

สายงาน (Career Part) และ ศิลปกรรมศาสตร์ เกณฑ์เวลา

จัดให้มีระบบพ่ีเล้ียง คลินิก การย่ืนขอ

ให้ค าปรึกษา และจัดอบรมเพ่ือ รศ.ร้อยละ3

พัฒนาการท าผลงานในทุกระดับ ผศ.ร้อยละ25
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5.5ร้อยละจ านวนอาจารย์ประจ ามีต าแหน่ง ร้อยละ จ านวนอาจารย์ท้ังหมดจ านวน 66 คน ✓

วิชาการต่อจ านวนคณาจารย์ในคณะ 55 จ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอก าหนด

ต าแหน่งจ านวน 55 คน

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งวิชาการ 31 คน

คิดเป็นร้อยละ 56.36

5.6จ านวนทุนพัฒนาแก่บุคลากร ทุนสนับสนุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสาย ✓

ปฏิบัติการ รวม 37 ทุน

5.7จ านวนโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเสวนาและอบรมเชิง ✓

สายปฏิบัติการ โครงการ ปฏิบัติการ เร่ือง การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับการ

ประเมินเล่ือนระดับช านาญการ/ช านาญงานส าหรับบุคลากร

สายปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์

5.8การจัดการความรู้ (KM) ในแต่ละส่วนงาน 1 จ านวน 3 โครงการ คือ ✓

โครงการ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้ (KM)

ส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 1

2) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้ (KM)

ส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คร้ังท่ี 2

3) โครงการจัดการความรู้ : เทคนิคการเขียนหนังสือ ต ารา

และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานด้าน

ศิลปกรรมศาสตร์

5.9การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ 1 คู่มือระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน์ ✓

คู่มือ

FOFA3-4 การพัฒนาระบบ 6.กลไกเพ่ือพัฒนาระบบ KPI2-06 6.1แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท า มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ✓

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สารสนเทศคณะ แผนแม่บท

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้มี ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สารสนเทศ

สูงสุด 6.2การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผน มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ✓

เพ่ือการบริหารจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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KPI2-06 6.3การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 2 จ านวน 2 โครงการ คือ ✓

(Learning Management System : LMS) โครงการ 1)โครงการฝึกอบรมด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษา

2)โครงการจัดการความรู้ หัวข้อ : เทคนิคการใช้

Application เพ่ือการเรียนการสอนและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผู้เรียน

FOFA3-5 การส่งเสริมให้คณะ 7.กลไกเพ่ือพัฒนาระบบ KPI2-07 7.1ส่วนงานท่ีมีส่วนร่วมในโครงการประเภท 2 จ านวน 3 โครงการ คือ ✓

ศิลปกรรมศาสตร์มีระบบการ และการจัดการของ ดังน้ี โครงการ 1)โครงการประหยัดพลังงานเพ่ือความย่ังยืน ระยะท่ี 1

ด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อ มหาวิทยาลัยท่ีใช้  (1)โครงการ/กิจกรรมท่ีน าไปสู่การจัดการท่ีเป็น 2)โครงการประหยัดพลังงานเพ่ือความย่ังยืน ระยะท่ี 2

ส่ิงแวดล้อม (Green university) ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 3)โครงการ 5 ส

ลดปัญหาผลกระทบ  (2)โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพ

ส่ิงแวดล้อม การใช้พลังงานและพลังงานทดแทน

FOFA3-6 พัฒนาสถานท่ี 8.การพัฒนาส่ิงสนับสนุน KPI2-08 8.1แผนการปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรม จัดท า มีแผนพัฒนากายภาพและส่ิงแวดล้อมคณะศิลปกรรม ✓

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้ พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ แผนการ ศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

ครุภัณฑ์ พ้ืนท่ีกิจกรรมของนิสิต ปรับปรุง

และส่ิงอ านวยความสะดวก อาคาร

และความปลอดภัยในคณะ คณะฯ

ศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือให้เอ้ือ

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทางด้าน

ศิลปกรรม (Arts : Learning)

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 20 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บรรลุเป้าหมาย 19 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 95

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 5

ไม่รวม ตัวช้ีวัดท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย และไม่มีการประเมิน แต่มีการรายงานผล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด
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FOFA4-01 การบริการวิชาการ 1.การบริการวิชาการทางด้าน KPI3-02 1.1จ านวนโครงการบริการเพ่ือสังคมท่ี 1 1. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2564 ✓

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ศิลปกรรมอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือ โครงการ 2. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีท่ี 2 

สังคม เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ระยะท่ี 1 : บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนกลุ่มผ้าขาวม้า บ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีท่ี 2

ระยะท่ี 3 : บริการวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนา

เคร่ืองแต่งกายนักกีฬา สโมสรกีฬาฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด เอฟซี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG)

ต าบลชายนา อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG)

ต าบลบ้านแถว อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG)

ต าบลมารวิชัย อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย

เศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG)

ต าบลสามตุ่ม  อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565

รอบ 12 เดือน (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม

ประเด็นท่ี 4 (FOFA4) การบริการวิชาการด้านศิลปกรรมท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
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KPI3-04 1.2จ านวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 1 จ านวน 7 โครงการ คือ ✓

ท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โครงการ 1.โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพทางนาฏศิลป์สากล
ประจ าปีการศึกษา 2564
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและถ่ายทอดความรู้ทางดนตรี
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงผลงานการแต่งหน้าเพ่ือ
การแสดง ปีการศึกษา 2564
4.โครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.โครงการอบรมสัมมนาดนตรี :ทฤษฎีและปฏิบัติ เร่ือง วิจัยดนตรี 
ปริญญานิพนธ์
6.โครงการอบรมละครสร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน
7.โครงการค่ายดนตรีศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
และดนตรีสากล คร้ังท่ี 9

KPI3-05 1.3จ านวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 1 1. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2564 ✓

ท่ีมีการบูรณาการร่วมกับการวิจัย โครงการ 2. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีท่ี 2 
ระยะท่ี 1 : บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนกลุ่มผ้าขาวม้า บ้านหนองเครือบุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 
3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปีท่ี 2
ระยะท่ี 3 : บริการวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนา
เคร่ืองแต่งกายนักกีฬา สโมสรกีฬาฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด เอฟซี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

KPI3-06 1.4จ านวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม - ไม่มี ยังไม่มี
แบบบูรณาการข้ามศาสตร์ การประเมิน

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 3 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 0 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 0

ไม่รวม ตัวช้ีวัดท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย และไม่มีการประเมิน แต่มีการรายงานผล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด



เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รหัส ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ผลประเมิน หมายเหตุ

FOFA FOFA SWU 65 ปี งปม. 2565 (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) ตามเป้าหมาย

FOFA5-1 บูรณาการงานด้าน 1.การส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร คณะ 1.1จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุง 2 จ านวน 3 โครงการ คือ ✓

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ มีการบูรณาการด้านศิลปะ ศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับการเรียน โครงการ 1.โครงการขับร้องประสานเสียง Christmas Carol คร้ังท่ี 8

การเรียนการสอน การวิจัย การ และวัฒนธรรมกับการเรียน การสอนหรือการวิจัยหรือการบริการ 2.โครงการศึกษาและปฏิบัติการละครรุ่น ปีการศึกษา 2564

บริการวิชาการ และพันธกิจของ การสอน วิชาการ 3.โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหร่ียงและหมู่บ้านมอญ

มหาวิทยาลัย โดยใช้ทุนทาง

ศิลปวัฒนธรรมในการสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพ่ิม

FOFA5-1 บูรณาการงานด้าน 2.การส่งเสริมการบูรณาการ KPI3-07 2.1การเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ จ านวน 4 โครงการ คือ ยังไม่มี

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ ศิลปะของมหาวิทยาลัยซ่ึงสถาบันวัฒนธรรม 1.งานกฐินพระราชทาน ปี 2564 การประเมิน

การเรียนการสอน การวิจัย การ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และศิลปะเป็นผู้จัด 2.โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถ่ินวัฒนธรรม

บริการวิชาการ และพันธกิจของ 3.งาน 5 ธันวาคม เน่ืองจากวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

มหาวิทยาลัย โดยใช้ทุนทาง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ศิลปวัฒนธรรมในการสร้าง มหาราช บรมนาถบพิตร

คุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 4.โครงการวันมาฆบูชา 2565 ร่วมถวายเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ

FOFA5-2 ยกระดับองค์ความรู้ 3.การยกระดับองค์ความรู้ทาง คณะ 3.1จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุง 2 จ านวน 2 โครงการ คือ 1)โครงการความร่วมมือระหว่างคณะ ✓

ทางศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล ศิลปวัฒนธรรมท่ียกระดับองค์ความรู้ โครงการ ศิลปกรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ผลิตสารานุกรมศิลปะ

ทางศิลปวัฒนธรรมสู่สากล ไทย 2)โครงการมหกรรมศิลปะ ดนตรีและการแสดงนานาชาติ 

คร้ังท่ี 10 (อยู่ระหว่างการด าเนินการเตรียมจัดกิจกรรม)

รวมตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  0 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 0

ไม่รวม ตัวช้ีวัดท่ีไม่ก าหนดเป้าหมาย และไม่มีการประเมิน แต่มีการรายงานผล จ านวน 1 ตัวช้ีวัด

ประเด็นท่ี 5 (FOFA5) การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน

เป้าหมาย



ยุทธศาสตร์ 1 จ านวนโครงการท่ีสนับสนุน* จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแล้ว

ประเด็นท่ี 1 (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม) (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม)

FOFA1-1 2 2

FOFA1-2 0 0

FOFA1-3 6 5

FOFA1-4 0 0

FOFA1-5 1 1

FOFA1-6 2 2

FOFA1-7 7 5 *อยู่ระหว่างด าเนินการ 2โครงการ จัดโครงการจริงเดือนพฤศจิกายน 65

FOFA1-8 2 1

FOFA1-9 24 21

FOFA1-10 2 2

FOFA1-11 2 2

รวมประเด็น 1 48 41 เท่ากับร้อยละ 85.42

ยุทธศาสตร์ 1 จ านวนกิจกรรม/โครงการ* จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้ว

ประเด็นท่ี 2 (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม) (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม)

FOFA2-1 4 2

FOFA2-2 4 3

FOFA2-3 1 1 *มีโครงการซ  า 1 โครงการ

FOFA2-4 2 1 *มีโครงการซ  า 1 โครงการ

FOFA2-5 1 1

FOFA2-6 2 2 *มีโครงการซ  า 2 โครงการ

รวมประเด็น 2 14 10 เท่ากับร้อยละ 71.43

ยุทธศาสตร์ 2 จ านวนกิจกรรม/โครงการ* จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้ว

ประเด็นท่ี 3 (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม) (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม)

FOFA3-1 1 1

FOFA3-2 4 4

FOFA3-3 14 11 *มีโครงการซ  า 6 โครงการ

FOFA3-4 2 1 *มีโครงการซ  า 1 โครงการ

FOFA3-5 2 1

FOFA3-6 1 1

รวมประเด็น 3 24 19 เท่ากับร้อยละ 79.17

สรุปจ านวนโครงการท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ



ยุทธศาสตร์ 3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ* จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้ว

ประเด็นท่ี 4 (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม) (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม)

FOFA4-1 2 2

รวมประเด็น 4 2 2 เท่ากับร้อยละ 100.00

ยุทธศาสตร์ 3 จ านวนกิจกรรม/โครงการ* จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้ว

ประเด็นท่ี 5 (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม) (หน่วย : โครงการ/กิจกรรม)

FOFA5-1 3 3

FOFA5-2 3 2 *มีโครงการซ  า 2 โครงการ

รวมประเด็น 5 6 5 เท่ากับร้อยละ 83.33

รวมท้ังหมด 94 77 เท่ากับร้อยละ 81.91

*รวมโครงการและกิจกรรมประเภททุนทั งนี ไม่รวมกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี

หมายเหตุ

หมายเหตุ




