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บทที่1 

บทน ำ 

 

ควำมเบื้องต้น 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และมาตรา 14 รวมทั้งระเบียบส านักนายกรั ฐมมนตรี ว่า

ด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 5 ก าหนดให้คณะรัฐมมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมมนตรี เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ทุกส่วนร าชการใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป  
 และตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ด ารงต าแหน่ง นายกรัฐมมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 และแต่งตั้งรัฐมมนตรี 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 และคณะรัฐมมนตรีได้แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก่อนเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐมธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้แถลงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐมบาลและการต่างประเทศ 
3. การลดความเลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐม 
4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐมกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐมานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐม 
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11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐมานะส่วนราชการซึ่ง มีบทบาทและภารกิจในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมน าความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้จัดท าแผนโดยยึดความเชื่อมโยง กับน โยบายคณะรัฐมมนตรี 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบบัทบทวนประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มา
เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง และกลไกในการ
ผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานในบทบาทและภารกิจในความรับผิดชอบของคณะฯให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งใช้ในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะฯ ต่อไป  
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บทที่ 2 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) 

 
จุดแข็ง (Strength) 
1. ด้ำนบุคลำกร 
    1.1 นักศึกษำ 

 มีคุณสมบัติเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งได้รับรางวัลระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และรางวัลพระราชทาน 

2. ด้ำนกำยภำพ 
    2.1 ท ำเลที่ตั้งของคณะ  

 มีการคมนาคมสะดวก ได้เปรียบต่อการจัดการศึกษา 
 มีอาคารสถานที่ที่มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
    3.1 เป็นองค์กรที่มีชื่อเสยีงและมีควำมน่ำเชื่อถือ  

 เป็นองค์กรที่รู้จักของชุมชน 
 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นยาวนาน  
 เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพออกสู่สังคม 
 มีหลักสูตรทีห่ลากหลาย 
 
 

    3.2 พัฒนำองค์กร 
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 ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์และได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ  และทักษะในการปฏิบัติงานด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
 คณะประสบความส าเร็จด้านศิลปกรรมศาสตร ์โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นร่วมกับสังคมภายนอก 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีความเป็นเอกภาพในองคก์ร  

4. ด้ำนชุมชนท้องถ่ิน 
 เป็นคณะที่มีเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชนท้องถิ่น 
 มี ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น เพิ่มมากขึน้ 

 
จุดอ่อน (Weakness)  
1. ด้ำนบุคลำกร 
    1.1 นักศึกษำ  

 นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่มีเกณฑ์ความรู้พื้นฐมานวิชาศึกษาทั่วไป และความรู้พื้นฐมานวิชาชีพเฉพาะด้านค่อนข้างน้อย 
 การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายในบางหลักสูตร 
 มีนักศึกษาทีไ่ม่ส าเร็จการศกึษาตามแผนการรับนักศึกษา 

1.2 บุคลำกรสำยวิชำกำร 
 สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐมาน 
 อาจารย์บางสาขาวิชามีไม่เพียงพอ และขาดแคลนอาจารย์ที่มีความช านาญเฉพาะทาง 

1.3 บุคลำกรสำยสนับสนุน  
 สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อสายผู้สอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐมาน 

2. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 บุคลากรสายวิชาการไม่ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และระบบสารสนเทศ (MIS)    

โอกำส (Opportunity) 
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1. ด้ำนบุคลำกร 
   1.1 กำรให้ควำมร่วมมือของบุคลำกรในท้องถิ่น 

 บุคลากรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นอย่างดี 
 มีบุคคลากรทางด้านศิลปกรรมในท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่นในระดับชาติ 

2. ด้ำนกำยภำพ 
    2.1 ที่ตั้งของคณะศิลปกรรมศำสตร ์

 มีแหล่งประกอบการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู ้
 เป็นพ้ืนที่เศรษฐมกิจ จึงเป็นโอกาสในหลายๆ ด้าน เช่น งบประมาณ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมีโอกาสสร้างสรรคง์านสู่เศรษฐมกิจชุมชน 

3. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
    3.1 งบประมำณ  

 มีแหล่งทุนและงบประมาณสนับสนุนในพืน้ที่เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการท ากิจกรรม บรกิารวิชาการและกิจกรรมนักศกึษา  

4. ด้ำนชุมชนท้องถิ่น 
    4.1 แหล่งเรียนรู ้ 

 ชุมชนมีแหลง่เรียนรู้ทั้งทรัพยากรทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 มีแหล่งเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ 
 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 

    4.2 ชุมชนท้องถ่ินและเครือข่ำย  
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 ชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจการของคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ป็นอย่างดี 
 สามารถเช่ือมโยงวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านได้     
 มีเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่น 
 

ภำวะคุกคำมและอุปสรรค (Threat) 
1. ด้ำนบุคลำกร 
    1.1 นักศึกษำ  

 ค่านิยมในการศึกษาสาขาดนตรีไทยน้อยลง 
 นักศึกษามีทศันคติและค่านิยมเกี่ยวกับการเรียนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
 ความเช่ือบางอย่างของนักศึกษาเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ตามหลักวิชา 

2. ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ไม่เอื้อต่อการเรียน 

3. ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 
 กระแสวัฒนธรรมและโลกาภิวัฒน์ส่งผลต่อแนวความคิดแบบใหม่และขนบธรรมเนียมเดิม ท าให้ขาดการใส่ใจต่อปญัหาด้านจริยธรรมของประชากรในอนาคต 

4. ด้ำนชุมชนท้องถิ่น 
    4.1 คู่แข่ง 

 มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในจังหวัดเดียวกันและในพื้นทีภ่าคใต้หลายแห่ง  
 สถานการณก์ารแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

4.2 ควำมไม่สงบในเขตพื้นที่เฉพำะกิจพเิศษจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษาที่เข้ามาเรียน 
 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในเขตพื้นที่เฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อบุคลากรและวิทยากร 

4.3 กำรเมือง  
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 เสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่มั่นคงส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 การเมืองท้องถิ่นที่มีหลากหลายกลุ่มท าให้การประสานความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มีอุปสรรค 
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บทที่ 3 
ปรัชญำ  วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 
ปรัชญำ : 

ศาสตร์ศิลปกรรมน าท้องถิ่นพัฒนา 
 
วิสัยทัศน ์: 

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรชั้นน า บูรณาการศาสตร์ศิลปกรรมเพือ่พัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 
 
พันธกิจ : 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านศิลปกรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านศิลปกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้บนฐมานของการมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร ์
4. อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ
5. วิจัย และพัฒนาเพ่ือสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ของท้องถิ่นภาคใต้ 
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. เพิ่มขีดความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์  ในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
8. น าองค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตรส์ร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ :  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมศาสตรท์ี่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยด้านศิลปกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นสากล (Internationalization) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมและถ่ายทอดสูชุ่มชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการศาสตร์ด้านศิลปกรรมสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนใต ้(จชต 3+2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



10 

 
 

บทที่ 4 
ประเด็นยุทธศำสตร ์เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตด้ำนศิลปกรรมศำสตร์ที่มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่เป็นความต้องการของประเทศ ให้มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และมีความพร้อมในการเข้าสู่

ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนให้สามารถเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษา 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐมานตามความ
ต้องการของประเทศและเพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างาน
ตรงสาขา 

ร้อยละ 60 1.ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้อง/
ตรงกับความใต้องการของตลาดแรงงาน 
2.สร้างโอกาสให้คนเก่งเข้าศึกษาต่อ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

2.ร้อยละของหลักสูตรผ่านการประเมิน
คุณภาพภายในไม่น้อยกว่าระดับดี 

 3.พัฒนาหลักสูตรให้ผ่านการประเมินคุณภาพไม่
น้อยกว่าระดับดี 

3.ร้อยละของหลักสูตรที่มีอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐมาน สกอ. 

 4.สรรหา พัฒนา และแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรได้มาตรฐมาน สกอ. 

4.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 12 
เดือนหลังจากส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 50 5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
และสหกิจศึกษาเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

5.ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 6.สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
7.ก าหนดมาตรการดูแลนักศึกษาที่เรียนอ่อน 
8.สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและ
วิธีการสอนในยุคดิจิตอลและการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 



11 

 
 

 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

 

6.จ านวนกิจกรรมการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

กิจกรรม 9.สนับสนุนการจัดบริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา  

7.จ านวนกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กิจกรรม 10.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 8.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
ร้อยละ 10 11.ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 
9.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 10 12.เพิ่มจ านวนอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

2.พัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

10.จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

- 13.สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.มีหลักสูตรที่เป็นความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 

11.จ านวนหลักสูตรที่เป็นความต้องการของ
ท้องถิ่นและประเทศ 

5 หลักสูตร 14.พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐมบาล
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : วิจัยด้ำนศิลปกรรมเพื่อแก้ปัญหำท้องถิ่นและพัฒนำองค์ควำมรู้สู่สำกล 
ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยเชิงพื้นที่ อย่างมีทิศทางและเป้าหมาย การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งการเรียนการสอนทุกระดับ และการ

วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐมานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคมและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  
 

5 คะแนน 
 

4.00 
คะแนน 

1.พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

2.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 2.ส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์ประจ า 
3.พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ท าวิจัย 

2.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมี
นวัตกรรมที่สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น สังคม 

3.ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่  

เรื่อง 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและ
นานาชาติ 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยใช้องค์
ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์เป็นฐมาน 

4.จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

- 5.ส่งเสริมการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : องค์กรที่เข้มแข็ง 
สร้างความพร้อมโครงสร้างพื้นฐมาน พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและประมวลผล  

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์  
1.คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

1.หลักสูตรได้รับผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับดี 

1 หลักสูตร 1.พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

2.บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถ 
และมีความก้าวหน้าในอาชีพทุกสายงาน 

2.จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

5 คน 
 

2.พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

3.บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์มี
สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 

3.จ านวนโครงการเพื่อการสนับสนุนให้
บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 

2 โครงการ 3.สนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรง มี
สุขภาพจิตที่ดี 

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

4.มีโครงสร้างพื้นฐมานที่เพียงพอต่อการเรียน
การสอนและวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

4.ความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน และ 
internet 

3.50 คะแนน 4.พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐมานที่
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนและวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

5.มีสถานะการเงินการคลังที่มั่นคงเพื่อใช้ใน
การพัฒนาคณะได้อย่างต่อเนื่อง 

5.จ านวนกิจกรรมเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1 กิจกรรม 5.สร้างรายได้เพิ่ม รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

6.ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

6.จ านวนโครงการที่สนับสนุนการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

1 โครงการ 6.สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประหยัด
ต้นทุนและพลังงาน 

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

7.มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในสังคม 7.ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการ
รับรู้ข่าวสารของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

3.51 7.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และ
การด าเนินงานของคณะให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
8.ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ควำมเป็นสำกล (Internationalization)  
เตรียมความพร้อมเพ่ือให้คณะศิลปกรรมศาสตร์มีมาตรฐมานการเรียการสอน การวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศในประชาคม

เศรษฐมกิจอาเซียน 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.บุคลากรและนักศึกษาของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียนอื่นๆ และมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 

1.ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน 

 1.พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียนส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

มหาวิทยาลัย/คณบดี/
ประธานโปรแกรมวิชา 

2.จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน  
 

 2.ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรและนักศึกษาในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

 

2.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 

3.จ านวนโครงการด้านการเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ 

- 3.สนับสนุนการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 4.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1 เครือข่าย 4.สนับสนุนการเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปกรรมและถ่ำยทอดสู่ชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรที่สร้างสมและพัฒนาความรู้ เพื่อน าไปถ่ายทอดให้กับชุมชนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าร ิ

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐมกิจพอเพียง 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามความ
ต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.จ านวนพื้นที่ชุมชนเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาโดยการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 

1 ชุมชน 1.ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งตามความต้องการและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

 จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
เป้าหมายได้รับการพัฒนา 

 ส่งเสริมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งตามความต้องการ
และการมีส่วนร่วม 

 

2.บูรณางานสร้างสรรค์กับงานบริการ
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

2.มีโครงการบริการวิชาการที่น าไปบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน 

4 โครงการ 2.ก าหนดให้มีโครงการที่บูรณาการกับการ
บริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

3.ระบบการบริการวิชาการไดร้ับการพัฒนา
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3.ระบบการบริการวิชาการไดร้ับการ
พัฒนา 

- 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการ 

มหาวิทยาลัย 

4.ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริและหลักเศรษฐมกิจพอเพียง 

4.มโีครงการตามแนวพระราชด าริและ
หลักเศรษฐมกิจพอเพียง 

- 4.สืบสาน ส่งเสริม โครงการตามแนว
พระราชด าริและหลักเศรษฐมกิจพอเพียง 

รองคณบดีผ่ายวางแผน
และพัฒนา 

5.มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่น 

5.มีโครงการความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการ 

4 โครงการ 5.ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ประชาชน 

รองคณบดีผ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 : บูรณำกำรศำสตร์ด้ำนศิลปกรรมสู่กำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ (จชต 3+2) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข โดยการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของ

ภาครัฐม 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.สร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้ 1.จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านศิลปกรรม 
4 โครงการ 

 
1.ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปกรรม 

คณบดี/รองคณบดี/
ประธานโปรแกรมวิชา 
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ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรส่งเสริม ท ำนุบ ำรุงและเผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชาคมทั้งภายในและภายนอกคณะมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

1.จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3 โครงการ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา/ประธาน

โปรแกรมวิชา 

2.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการด าเนิน
กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2.จ านวนโครงการเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 2.ส่งเสริมโครงการเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 : กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการ

ประเมินทุกมิติมาก าหนดแนวทางปรับปรุงและแก้ไข 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 โครงการ 1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 

2. ระดับความส าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด 

3.50 คะแนน 
 

2. มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และงานวิจัย 
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กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิต
บัณฑิตคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการขอตลาดแรงงาน 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมและสหกิจ
ศึกษาเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา  

กิจกรรม : สัมมนาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
1.17 

1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 4 
คะแนน 
2. ผลการประเมินของแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน 

ประธานหลักสูตร 54,500     

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม : เพิ่มพูนความรู้นักศึกษา 
1.10 

นักศึกษาคณะศลิปกรรมศาสตร์ได้รับความรู้
จากวิทยากร ไม่น้อยกว่าปีละ 20 ครั้ง 

ประธานหลักสูตร 161,100     

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมในการท างาน
ด้านศิลปกรรมและพิธีแสดงมุทิตา
จิตต่อคณาจารยค์ณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
1.17 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 200 คน ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมที่จัด ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

อ.อริยา   

38,000     

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐมาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
1.17 

1. นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 150 
คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐมาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมที่จัด ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

อ.อริยา   

90,000     
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กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

  กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผู้น านักศึกษาคณะศิลปกรรม 
ศาสตร์สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.17 

1. ตัวแทนนักศึกษา จ านวน 50 คน ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อย่างน้อย 3 ด้าน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมที่จัด ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

อ.อริยา   

20,000 
 
 

    

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
1.17 

1. นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการ
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับหลักสูตร 
ไม่ต่ ากว่า 3 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานศ.ฯ 

อ.อริยา 

65,000     

กิจกรรม : ค่ายพัฒนานักศึกษา
ดนตรีไทยสู่ความเป็นเลิศ 
1.17 

1. นักศึกษาหลักสูตรดนตรีไทย จ านวน 30 คน 
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชาดนตรี
ไทย 

อ.รัชวิช 

10,500     

 
 



21 

 
 

กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

  กิจกรรม : ศึกษาดูงานของนักศึกษา 
(ศึกษาดูงานและเพิ่มพูนทักษะด้าน
วิชาชีพนาฏศิลปจ์ากสถาน
ประกอบการ Field Trip) 
1.17 

1. นักศึกษาหลักสูตรนาฏยรังสรรค์ จ านวน 35 
คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป ์
อ.รัชยา 

21,000 
 
 

    

กิจกรรม : ศึกษาดูงานของนักศึกษา 
(ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์) 
1.17 

1. นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ จ านวน 30 คน 
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

หลักสูตรทัศนศิลป์ 50,000     

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง 
1.17 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐมานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 
ด้าน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมที่จัด ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป ์

10,000     
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กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

  กิจกรรม : นิทรรศการแสดงผลงาน
ศิลปนิพนธ์ 
1.17 

1. ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ 
จ านวน 30 ผลงาน 
2. ผลงานของนักศึกษา มีคะแนนการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

หลักสูตรทัศนศิลป์ 10,000 
 
 

    

  กิจกรรม : นิทรรศการแสดงผลงาน
ของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ 
1.17 

1. ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ 
จ านวน 50 ผลงาน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

หลักสูตรทัศนศิลป์ 15,000     

  กิจกรรม : นิทรรศการแสดงผลงาน
ออกแบบนิพนธ์ 
1.17 

1. ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ 
จ านวน 30 ผลงาน 
2. ผลงานของนักศึกษา มีคะแนนการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

หลักสูตรการ
ออกแบบ 

10,000     

  กิจกรรม : พัฒนาทักษะวิชาชีพ
นาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 
1.17 

1. ผลงานด้านนาฏศิลป์ของนักศกึษา อย่างน้อย 
1 ผลงาน 
2. ผลงานของนักศึกษา มีคะแนนการประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป ์

17800     

  กิจกรรม : ศิลปการแสดงดนตรี 1. นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีสากล จ านวน 
30 คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้อง
กับคุณลักษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชาดนตรี
สากล 

10000     
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กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ ์(Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

  กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การเรียนรู้ด้านดุริยางคศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 
1.17 

1. นักศึกษาหลกัสตูรดุริยางคศาสตร ์จ านวน 100 
คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมทีจ่ัด ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชาดนตรี
สากล 

60,000 
 
 

    

  กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ  การ
ผลิตงานออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะสู่
ศตวรรษที่ 21 
1.17 

1. นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบ จ านวน 35 
คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐมานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมทีจ่ัด ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

หลักสูตรการ
ออกแบบ 

62,000     

  กิจกรรม : กีฬาและจิตอาสาสู่ชุมชน 1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐมานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ด้าน  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
3.51 คะแนน  

หลักสูตรทัศนศิลป์ 8,000     
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กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

 1.9 กิจกรรม : พัฒนาคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมินความพึง
พอใจด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน
การสอน ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป ์

90,000 
 
 

    

 1.9 กิจกรรม : ติดตามบัณฑิตและ
เตรียมงานรับปริญญา 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 4 
คะแนน 

หลักสูตรทัศนศิลป์ 15,000     

 1.9 กิจกรรม : ปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีเว็บไซต์ที่มีความเป็น
สากล ทันสมัย มีข้อมูลที่หลากหลาย และ
ครอบคลุมภารกิจในทุกๆ ด้าน 

โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป ์

20,000     

 1.9 กิจกรรม : จัดท าเอกสารประกอบ 
การสอนวิชามนุษย์กับความงาม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีเอกสารประกอบการ
สอน จ านวน 10 เล่ม 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและงานวจิัย 

5,000     

 1.9 กิจกรรม : Road Show คณะฯ 
(ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออกแบบ) 

1.หลักสูตรการออกแบบได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

หลักสูตรการ
ออกแบบ 

20,000     

 1.9 กิจกรรม : Road Show คณะฯ 
(Music Songkhla Rajabhat 
Roadshow) 

1.หลักสูตรดนตรสีากลได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชาดนตรี
สากล 

40,000     

 1.9 กิจกรรม : Road Show คณะฯ 
(จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ) 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คณะให้เป็นที่รู้จกั อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและงานวจิัย 

10,000     
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กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

 1.9 กิจกรรม : Road Show คณะฯ 
(นาฏยรังสรรค์สัญจร) 

1.หลักสูตรนาฏยรังสรรค์ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

หลักสูตร 
นาฏยรังสรรค์ 

12,000     

 1.9 กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการ อย่างละ 1 แผน 

 14500     

 1.9 กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
หลักสูตรดนตรีสากล 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตาม
มาตรฐมานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแตล่ะปีการศึกษา 

 3000     

 1.9 กิจกรรม : บริหารงานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมินความ
พึงพอใจด้านสิง่สนับสนุนการเรียนการสอน ไม่ต่ า
กว่า 3.51 คะแนน 
2.มีวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับการเรยีนการสอน
และการบริหารจัดการคณะ ไม่น้อยกว่าปีละ 10 
รายการ 
3.มีการซ่อมแซม ปรับปรงุ และบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่าปี
ละ 4 ครั้ง 

 396,500 
339700 

    

 3.5 กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ 

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 40 คน 
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดู

โปรแกรมวิชาดนตรี
สากล 

333,000     
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

งาน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

 3.5 กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรและสรา้ง
เครือข่ายศิลปกรรม 

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตรเ์ข้าร่วมอบรม 
สัมมนา ประชุมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง ไม่
น้อยกว่าปีละ 10 ครั้ง 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและงานวจิัย 

133,700     

 3.5 กิจกรรม : พัฒนาผลงานสร้างสรรค์
ทัศนศิลป ์

1.อาจารยห์ลักสูตรทัศนศิลป์ มีผลงานสร้างสรรค์ 
จ านวน 7 ผลงาน 
2.หลักสูตรทัศนศิลป์มีเครือข่ายด้านศิลปกรรม 
อย่างน้อย 1 เครือข่าย 

 40000     

 
กิจกรรม/โครงกำรและระยะเวลำด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

 7.1 กิจกรรม : พิธีไหว้ครูและครอบครู
ศิลปกรรม 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมิน
คุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

โปรแกรมวิชา
ศิลปกรรม 
อ.พงศกร 

82,000     

 7.1 กิจกรรม : ศิลปกรรมสร้างสรรค์
สุนทรีย์สู่จังหวัดชายแดนใต้ 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมิน
คุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

คณบดี/ประธาน
โปรแกรมวิชา 

25000     
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ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ (Strategies) โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 
ไตรมำส 

1 2 3 4 

 7.1 กิจกรรม : ลานศิลปกรรม 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพ
ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากวา่ 
5 คะแนน 
2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความพงึพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน 
ดร.ก าจร  

35000     

 7.1 กิจกรรม : อบรมเครื่องดนตรีโนรา
เพื่อสนองพระราชด าริสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพ
ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ต่ ากวา่ 
5 คะแนน 
2.ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความพงึพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผน 
ดร.ก าจร 

3,300     
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 3.13 กิจกรรม : Songkhla Rajabhat 
Orchestra เพื่อประชาชน 

นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานด้านดนตรีให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับฟัง อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

คณบด ี 140,000     

 8.1 กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการองค์ความรู้ KM “การ
เรียนการสอนและการวิจัย” 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย อย่างละ 1 แนวทาง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 6000     

 8.1 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน” 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน จ านวน 1 แผน 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

9000     

 8.1 กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะและ
หลักสูตร 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมที่จัด ไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน 
2.มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและหลักสูตรเพิ่มขึ้น 

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

13000     

 1.1 
3.5 

กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D และ
เครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อก้าวสู่
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 

1.อาจารย์หลักสูตรการออกแบบได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ จ านวน 6 คน 
1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหากิจกรรมที่จัด ไม่ต่ ากว่า 3.51 คะแนน 
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 
 

หลักสูตรการ
ออกแบบ 

34000     

 3.5 พัฒนาบุคลากรและสร้างเครือข่าย
ศิลปกรรม 

บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรม 
สัมมนา ประชุม ทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 
ไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง 

 138700     
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 3.5 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรม 

1.คณะศิลปกรรมศาสตร์มีเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

30000     

 3.5 กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาชุมชน 1.อาจารย์หลักสูตรการออกแบบได้น าองค์
ความรู้ไปพัฒนาชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
3.51 คะแนน 

หลักสูตรการ
ออกแบบ 

8000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


