
4/28/2020 1

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 

พ.ศ.2563 - 2565

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



 
คํานํา 

 
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี  ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  ยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา พ.ศ.2563-2570 (4 Platforms) และเป็น
กรอบแนวทางในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการพัฒนาภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์  อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถดําเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กําหนดแนวทางเพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางท่ีแสดงถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาคณะฯ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองของสังคมโลกและสังคมไทย จากการศึกษา
แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต  ซ่ึงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ในครั้งน้ี 
คณะฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ของคณะฯ ในปัจจุบัน และมี
รูปแบบการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยการประชาคม การระดมความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ผ่านการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับต่างๆ โดยให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อีกท้ัง
เป็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่แผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปี และผลักดันให้การดําเนินการในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนเกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุ
ตามนโยบายและขับเคลื่อน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน ค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของคณะฯ สามารถตอบสนองเป้าหมายและแสดงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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บทสรุปผู้บริหาร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเน่ืองนับจากอดีตเป็นต้นมา  โดยให้ความสําคัญ
กับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ของคณะ  
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชากรในหน่วยงาน  ผ่านกลไกการระดมความคิดเห็น  มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก  ท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย อัน
จะนําไปสู่การขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผล  โดย
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
2. การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในอนาคต 3 ปี 
 รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนา  

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายในระดับประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวปฏิบัติ 
ท่ีดีและสิ่งท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองท่ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  

 การศึกษาความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   การขับเคลื่อนประเทศสู่ THAILAND 4.0   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ .ศ . 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ .ศ . 2560-2579)   แผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)   ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2570 

 การศึกษาความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
4. การสรุปประเด็นเพ่ือนําไปสู่การกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 

พ.ศ.2563-2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 การระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการยกร่าง  
 การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของคณะด้านการจัดการศึกษา 

5. การกําหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ   
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565  ของคณะฯ ให้ครอบคลุมในทุกระดับ 
และทุกมิติ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 20 ปี พ.ศ.2563-2580 ท่ีได้ผ่านการอนุมัติ
จาก 
  การประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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6. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ.ศ.2563-2565  คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
พ.ศ.2562-2567 ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 เพ่ือนําไปประกอบการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ซ่ึงได้มีการจัดโครงการพัฒนางานแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ศักยภาพ ในวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  การทํา OKR 
กําหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2562  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดรูปธรรมมากข้ึน ได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ มาร่วมจัดทํา และกําหนด KPI เพ่ือเช่ือมโยงตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม  2562  ได้มีการ
กําหนด KPI และการนําโครงการ/กิจกรรม มาทําความเช่ือมโยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 4 
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  จัดทําข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพัฒนาคณะ อย่างต่อเน่ือง สู่การมีคุณภาพท่ีย่ังยืน  ภายใต้การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการได้รับโอกาสจากการกระจายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมสู่คณะ
ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้นําด้านศิลปะ อนุรักษ์ 
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อรังสรรค์คุณค่าสู่สังคมของประเทศ"เพื่อเป็น
ฟันเฟืองหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” 

 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติงานระดับฝ่าย /ภาควิชา คือ การนําประเด็น
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ซ่ึงเป็นกระบวนการหน่ึงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ดําเนินการท่ีสําคัญคือ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของท่ีสอดรับกับแผนปฏิ บั ติราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึงคณะจะต้องกําหนด โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย  

สําหรับการกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ .ศ.2563 - 2565  ยึด
หลักการกระจายอํานาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของคณะ และภาควิชา ให้มี
บทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ท่ีตนรับผิดชอบ โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงาน 
คณบดี  คณะกรรมการประจําคณะ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
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บทท่ี 1 
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และข้อมูลพ้ืนฐาน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีให้บริการการศึกษา 
และผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าให้กับสังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน นับย้อนจากการสถาปนาในนาม 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” 

 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นวันท่ีพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”           
ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี  ให้การศึกษา 
ทางด้านอาชีพทั้งระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรช้ันสูง   ทําการวิจัยส่งเสริม
การศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้พัฒนา ระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ และศักยภาพมีความพร้อมในหลายๆด้าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันท่ี 15 กันยายน 
2531   และเป็นผลสืบเน่ืองจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542  ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของ
รัฐดําเนินการโดยอิสระ       และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของสภา
สถานศึกษา ดังน้ันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แห่ง อยู่ภายใต้การกํากับดูแลสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้
บังคับเป็นกฎหมายต้ังแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 ให้มหาวิทยาลัยเป็น “สถาบันอุดมศึกษาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้นสูงท่ี
เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 

ในปี พ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการยุบรวมหน่วยงาน 4 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท .) สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เป็น “กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHSRI)”  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  ซ่ึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวนโยบายขับเคล่ือนเพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตให้เป็นนวัตกร  ซ่ึงจะมีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศ Thailand 4.0 
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 คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพศิลปกรรมทุกแขนง  ด้านวิจิตรศิลป์ 
ศิลปประยุกต์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นหลัก จัดการเรียนการสอน ในเชิงอนุรักษ์ 
พัฒนา งานศิลปะประจําชาติ นาฏศิลป์ ดนตรีและสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย มีประวัติสืบเน่ือง
ยาวนานตั้งแต่เริ่มต้ังเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ.2518 โดยจัดต้ัง คณะศิลปกรรม 
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูด้านวิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ และคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ 
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์และดุริยางค์ และมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ จน
เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2549 คณะศิลปกรรมและคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ ได้ผนวกโครงสร้าง
รวมกันเพ่ือบริหารจัดการและผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรมทุกศาสตร์สาขา ในนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มีความมุ่งม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ในการท่ีจะทํานุบํารุง สืบ
สาน สร้างสรรค์ และพัฒนางานศิลปกรรม เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

1.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 

ปี พ.ศ.2563-2565 ขึ้นภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี 
พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชํานาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้าง ทุนมนุษย์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562  เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562   
           ในขณะเดียวกันได้มีการการระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ.ศ.2563-
2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2562-2567 ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) วันท่ี 29 ตุลาคม 2562 เพ่ือ
นําไปประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ซ่ึงได้มีการจัดโครงการพัฒนางานแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ในวันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัด
ชลบุรี โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 
3 ปี  การทํา OKR กําหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562  เพ่ือให้การขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมมากข้ึน ได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ มาร่วมจัดทํา และกําหนด KPI เพ่ือ
เช่ือมโยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม  2562  
ได้มีการกําหนด KPI และการนําโครงการ/กิจกรรม มาทําความเช่ือมโยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ท้ัง 4 
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ 
      แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ฉบับน้ีเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้คณะและมหาวิทยาลัยได้เห็นความเช่ือมโยงของการ
ดําเนินงานต่างๆ ท่ีส่งผลในเชิงสนับสนุน เพ่ือให้คณะ ภาควิชา และภาคส่วนในคณะท่ีเกี่ยวข้อง ได้
นํามาใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ข้างหน้า 
 
1.2  ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะท่ีมีพันธกิจในด้าน
การจัดการศึกษาสายวิชาชีพศิลปกรรม  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  ทํานุบํารุง อนุรักษ์ สืบสาน 
สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการ 
สอนในหลักสูตรศิลปบัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 4  ปี  จํานวน 10 หลักสูตร และหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี จํานวน 4 หลักสูตร  และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ใช้เวลาการศึกษา 2 
ปี จํานวน 1 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 หลักสูตร มีจํานวน
นักศึกษาทุกช้ันปีรวมกันท้ังสิ้นจํานวน 1,480  คน   มีอาจารย์จํานวนท้ังสิ้น 81 คน  แบ่งออกเป็น วุฒิ
ปริญญาตรี 6 คน ปริญญาโท 58 คน และปริญญาเอก 17 คน  มีตําแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ 6 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 คน และอาจารย์  18  คน มีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 
28 คน  
 
      1.2.1  การแบ่งส่วนราชการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 1. สํานักงานคณบดี  ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้แก่ภาควิชา  ประกอบด้วย  3  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป     ฝ่ายวิชาการและวิจัย    

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 2. ภาควิชาทัศนศิลป์  รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีความรู้ท้ังทฤษฎีและทักษะปฏิบัติงานศิลปกรรมทางด้านวิจิตรศิลป์อย่างเช่ียวชาญ 

สามารถใช้กระบวนการทางวิจัยและเทคโนโลยี  เข้ามาผสมผสานกับการสร้างสรรค์ผลงาน  เพ่ือให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรียะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตนท่ีกลมกลืนกับสังคม  พร้อมดํารงตนเป็น
พลเมืองท่ีดีมีคุณภาพ     
 3.  ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรการ
เรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้มีความสามารถท้ังทฤษฎีและปฏิบัติงานทางด้านการ
ออกแบบ  เข้าใจและปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิตของแต่ละสาขาได้อย่างเช่ียวชาญ  สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นต้นแบบและนําไปใช้งานจริงได้อย่างมีคุณภาพ    ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการนําเสนอ  การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก  มีบุคลิกภาพท่ีดี  และมีจรรยาในงาน
อาชีพ 
  4. ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์   รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรนาฏศิลปและดุริยางค ์ 

โดยเน้นเทคนิคการปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดทักษะวิชาชีพ  เน้นด้านการสอนท้ังวิชา
ศึกษาท่ัวไป  และทางวิชาชีพ  ให้ความสําคัญท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือสั่งสมความเช่ียวชาญ
วิชาชีพ  
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      แผนภาพท่ี 1-1 โครงสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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     1.2.2  ข้อมูลอาคาร   
 

อาคารของคณะศิลปกรรมศาสตร์มี จํานวน 6  อาคาร  ใช้ในการปฏบัติงานสนับสนุนการเรียน
การสอน 1 หลัง และใช้ในการเรียนการสอน จํานวน 5 หลัง ประกอบด้วย 

1. อาคารสํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นท่ีต้ังของสํานักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
สํานักงานภาควิชาทัศนศิลป์  ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี    ห้องประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  ห้องประชุมคณะความจุ 110 ท่ีน่ัง  ห้องคณบดี ห้องรองคณบดีและห้องหัวหน้าสํานักงาน
คณบดี 

2. อาคาร 2 เป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนวิชาทฤษฏีด้านการศึกษาท่ัวไป และทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ นอกจากน้ียังเปิดให้บริการกับคณะศิลปศาสตร์ในการใช้สอนวิชาการศึกษาท่ัวไปกับคณะอ่ืนๆ 
ช้ัน 3 ของอาคารใช้เป็นห้องเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และห้อง Smart 
Classroom  ห้องพักสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  ช้ัน 2 ของอาคารเป็นท่ีต้ังของ
ห้องสมุดเฉพาะทางของคณะ  ห้องวารสารศิลปกรรมวิชาการฯ และห้อง Smart Classroom  ช้ัน 1 
เป็นหอศิลป์แสดงงานศิลปะหมุนเวียน  ห้องศูนย์ความเป็นเลิศด้านศิลปะการออกแบบและการแสดง 
และห้อง Fab Lab 

3. อาคาร 3  เป็นอาคารเรียนปฏิบัติของหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ร่วมสมัย ซ่ึงประกอบด้วย สาขาเครื่องป้ันดินเผา สาขาเครื่องหนัง สาขาหัตถกรรม และสาขาการ
ออกแบบแฟช่ันและศิลปะสิ่งทอ  

4. อาคาร 4 เป็นอาคารเรียนปฏิบัติของหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบด้วย  
ประติมากรรมและศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม นอกจากน้ีท่ีบริเวณ ช้ัน1 มีห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ ความจุ 
400 ท่ีน่ัง ห้องศิลปกรรมนิทรรศ เป็นท่ีสะสมผลงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง ช้ัน2 เป็นห้องคอมพิวเตอร์
จํานวน 5 ห้อง  ห้องกายวิภาค และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

5. อาคาร 5 เป็นอาคารเรียนปฏิบัติของหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทย หลักสูตรสาขาวิชา 
ออกแบบภายใน ห้องแสดงนิทรรศการด้านศิลปะ  

6. อาคารนาฏดุริยางคศิลป์ เป็นอาคารเรียนทฤษฏีและปฏิบัติของหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ 
ไทย  หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาคีตศิลป์ไทยศึกษา หลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีสากล ห้องสํานักงานภาควิชา ห้องประชุมเอนกประสงค์  1 ห้อง  ห้องประชุมเพ่ือใช้ใน
การจัดการแสดง 1 ห้อง  นอกจากน้ีรอบๆคณะ ยังมีพ้ืนท่ีเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์
ในการน่ังพักผ่อน มีพ้ืนที่สําหรับการจัดแสดงและกิจกรรม อาทิ ลานประติมากรรม  
 
 
 
 
 



 

 1-6
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

ตารางท่ี 1  จํานวนอาคารเรียนจําแนกตามลักษณะการใช้งาน 
 

ช่ืออาคาร 
ปีท่ีสร้างเสร็จ (เปิด

ใช้) 
จํานวนช้ัน 

พ้ืนท่ีใช้
สอย 

ห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการ 

จํานวนห้อง ความจุ จํานวนห้อง ความจุ 

 อาคาร 2 2532 4 1,764 12 360 - - 

 อาคาร 3 2533 3 4,131 3 90 16 480 

 อาคาร 4 2541 6 12,000 7 210 23 690

 อาคาร 5 2544 4 4,000 - - 14 420
 อาคารนาฏศิลป์และ   
 ดุริยางค์ 

2551 8 12,000 9 270 26 780 

 

     1.2.3 ข้อมูลบุคลากร   
 บุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์  จํานวน   109  คน  ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ 
81  คน  และบุคลากรสายสนับสนุน  28  คน คุณวุฒิการศึกษา  และตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการสรุปได้ ดังน้ี 

 อาจารย์วุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  คิดเป็นร้อยละ  7.41, 71.60   
และ 20.99  ตามลําดับ 

 ตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์  คิดเป็นร้อยละ 56.79, 
35.80 , และ 7.41 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ  สายสนับสนุน  รวม  
ข้าราชการ 49 4 53 

พนักงานมหาวิทยาลัย  29  11 40 
พนักงานราชการ  1 3 4 
ลูกจ้างช่ัวคราว  2 10 12 

รวม 81 28 109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ    จําแนกตามประเภท 
 

ระดับการศึกษา ป.ตรี ป.โท  ป.เอก  รวม  
ข้าราชการ  3 32 14 49 
พนักงานมหาวิทยาลัย  - 26 3 29 
พนักงานราชการ  1 - -  1 
ลูกจ้างช่ัวคราว 2 - - 2 

รวม 6 58 17 81 
 

ตารางท่ี 5  จํานวนข้าราชการสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา/หน่วยงาน 
 

สังกัด ป.ตรี ป.โท  ป.เอก  รวม  

ภาควิชาทัศนศิลป์  2 10 4 16 
ภาควิชานาฏดุริยางค์ศิลป์ - 7 4 11 
ภาควิชาศิลปะการออกแบบฯ 1 15 6 22 

รวม 3 32 14 49 
 
 

ตารางท่ี 3  จํานวนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ 
 

ตําแหน่ง   ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์
  

ข้าราชการ - 6 25 18
พนักงานมหาวิทยาลัย - - 4 28

รวม  6 29 46
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ตารางท่ี 6  จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา/หน่วยงาน 

 
ตารางท่ี 7  จํานวนลูกจ้างช่ัวคราว สายสนับสนุน และสายวิชาการ จําแนกตามระดับการศึกษา         

สังกัด ต่ํากว่าตรี ป.ตรี ป.โท  ป.เอก  รวม  
สายสนับสนุน 6 7 - - 13 
สายวิชาการ - 2 - - 2 
      

รวม 6 9 - 15
 
ตารางท่ี  8  จํานวนบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ท้ังหมด จําแนกตามคุณวุฒิ และช่วงอายุ  

ระดับ 
การศึกษา  

  อายุ   

รวม  ร้อยละ  
ไม่เกิน 40 ปี 41-45 ปี 46 – 50 ปี  51-55 ปี 

56 ปี 
ข้ึนไป  

เอก  1 3 6 4 4 18 16.51 
โท  25 8 8 17 10 68 62.39 

ตรี 13 2 3 2 3 23 21.10 

รวม 39 13 17 23 17 109  
ร้อยละ 35.78 11.93 15.60 21.11 15.60   

 
ตารางท่ี 9  แนวโน้มการเกษียณอายุราชการ ของบุคลากรในระยะเวลาปีงบประมาณ 2563-2565 

ประเภท 
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา รวม 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

2563 3 - - 3 

2564 5 1 - 6 

2565 1 1 - 2 

รวม 9 2 -  

 

สังกัด ป.ตรี ป.โท  ป.เอก  รวม  

ภาควิชาทัศนศิลป์  - 6 - 6 
ภาควิชานาฏดุริยางค์ศิลป์ - 13 2 15 
ภาควิชาศิลปะการออกแบบฯ - 7 1 8 

รวม  26 3 29 
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     1.2.4  หลักสูตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและประเทศ ปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดสอน จํานวนท้ังสิ้น 12 หลักสูตร ได้มี
การรวมหลักสูตร ประติมากรรมและศิลปะภาพพิมพ์ เป็นหลักสูตรทัศนศิลป์ และมีการเปิดหลักสูตร
ศิลปศึกษา ซ่ึงเป็นหลักสูตรสายครู แยกออกตามภาควิชาดังน้ี 

ตารางท่ี 10   ภาควิชาทัศนศิลป์ มี 4 สาขาวิชา 
 

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาท่ี
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาที่
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาท่ี
สําเร็จ 

นักศึกษาท่ี
รับเข้าใหม่ 

 

จิตรกรรม 34 13 26 17 22 16 25  

ศิลปะไทย 17 18 9 15 6 12 25  

ประติมากรรม 20 14 19 17 5 18 -  

ศิลปะภาพพิมพ์ 22 14 17 8 16 17 -  

ทัศนศิลป์        40  

ศิลปศึกษา (ครู)       30  

รวม 93 59 71 57 49 63 120  
 
 

ตารางท่ี 11  ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  มี  4  สาขาวิชา 
 

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาท่ี
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาท่ี
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษา
ท่ีสําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาที่
สําเร็จ 

ออกแบบนิเทศศิลป์ 29 32 29 23 33 44 50  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 19 22 29 18 23 15 25  

ออกแบบภายใน 28 10 27 29 28 23 25  

นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 

75  59  43 55 30  

รวม 151 64 144 70 127 137 130  
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ตารางท่ี 12  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ มี  4 สาขาวิชา 
 

 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาท่ี
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาท่ี
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษา
ท่ีสําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษาที่
สําเร็จ 

ดนตรีสากล 19 7 13 14 - 13 -  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต        

นาฏศิลป์ไทยศึกษา 73 - 78 49 88 60 90  

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 27 - 15 15 9 22 25  

ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 23 - 23 16 35 32 35  

รวม 142 7 129 94 132 127 150  
 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
(ป.โท) 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษา
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษา
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษา
สําเร็จ 

นักศึกษา
รับเข้าใหม่ 

นักศึกษา
สําเร็จ 

ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

12 - 8 - 11 - 15  

นาฏศิลป์ศึกษา - - 6 - 18 - 15  

รวม 12 - 14 - 29 - 30  
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ตารางท่ี 13  ข้อมูลนักศึกษาจําแนกตาม ช้ันปี  หลักสูตรสาขาวิชา/วิชาเอก และ ภาควิชา 

 

 

 

                                                                                     

  

สาขาวิชา/วิชาเอก 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 
ภาควิชาทัศนศิลป์ 

จิตรกรรม 22 22 30 20 94       
ศิลปะภาพพิมพ์ 16 13 17 18 64       
ประติมากรรม 5 14 13 17    49       
ศิลปะไทย 6 9 12 18 45       
ทัศนศิลป์ 40 - - - 40       
ศิลปศึกษา (ครู) 30 - - - 30       

รวม 119 58 72 73 322       
ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี 

นวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 

43 58 60 56 217       

ออกแบบนิเทศศิลป์ 33 29 27 24 113       
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 23 27 18 22 90   
ออกแบบภายใน 28 23 26 22 99       

รวม 127 137 131 124 519       
ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ 

ดนตรีสากล - 13 14 15 42       
นาฏศิลป์ไทยศึกษา 88 - - - 88 - 76 70 61 71 278 
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 9 - - - 9 - 15 25 25 23 88 
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 35 - - - 35 - 18 22 29 40 109

รวม 132 13 14 15 174      475 
                                                                                                     รวมนักศึกษาทั้งส้ิน    1,490  คน  

หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ป.โท)  

ปี 1 ปี 2   รวม       
 

ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 

12 8          

นาฏศิลป์ศึกษา 12 6          
รวม 24 14          
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ตารางท่ี 14  สรุปการมีงานทําของบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในช่วงปี 2559-2561 

  
ตารางท่ี 15  ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชา ท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิต 

     (ค่าระดับเต็ม 5 ) 
 

ปีการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 
2559 4.14 
2560 4.38 
2561 4.37 

 

1.2.5  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประเมินผลระบบ

คุณภาพการศึกษาท้ังภายใน และภายนอก เพ่ือใช้เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ            
ในคณะ จากการประเมินผลตามกรอบแนวทางต่าง ๆ ระหว่างปี 2559 – 2561 คณะ ได้รับผลคะแนน
การประเมิน ต่าง ๆ ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 16  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2559 
(คะแนนเต็ม 5)

พ.ศ. 2560 
(คะแนนเต็ม 5)

พ.ศ. 2561 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) 

3.79 4.02 3.99 

 

 

การมีงานทําของบัณฑิต 
2559 2560 2561 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ท่ีได้ทํางาน 193 63.91 220 70.06 154 61.85 
กําลังศึกษาต่อ 10 3.31 5 1.59 7 2.81 
ท่ียังมิได้งานทําและไม่ได้ศึกษาต่อ 88 29.14 81 25.80 81 32.53 
อ่ืนๆ(เกณฑ์ทหาร/อุปสมบท) 1 0.33 5 1.59 3 1.20 
ผลรวม 184  204  217  
ผู้มีงานทําและศึกษาต่อ 9 2.98 223 71.02 7 2.81 
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1.2.6  ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

 

ช่ือหน่วยงานที่มีความ
ร่วมมือ 

ประเทศ 
วัน/เดือน/ปี 

ท่ีลงนามความ
ร่วมมือ 

กิจกรรมท่ีได้
ดําเนินการร่วมกันท่ี

ผ่านมา 

แผนการดําเนินงาน 

 (พ.ศ.2561-2563) 

1. The College of Arts 
Hue University, Vietnam 

Vietnam 2010 จัดนิทรรศการผลงาน
สร้างสรรค์ ศิลปกรรม
ร่วมสมัยกับคณาจารย์
ผู้สอนศิลปกรรมศาสตร์
ในประเทศไทย 
 

โครงการต่อเน่ืองทุก
ปี ผลัดเปล่ียนกันเป็น
เจ้ าภ าพ  ร ะห ว่ า ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ป ร ะ เท ศ ไท ย แ ล ะ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น
ประเทศเวียดนาม 
 

2. Vietnam University of 
Fine Arts, Vietnam 

Vietnam 2010 

3. Hcmc University of 
Fine Arts, Vietnam 

Vietnam 2010 

4. Harbin Engineer 
University 

China 2013 ร่วมการแข่งขัน
แกะสลักหิมะ /การ
สัมมนาทางวิชาการ 

International 
Collegeate Snow 
Sculpture Contest 

5. สภาศิลปกรรมไทย 
ในลอสแองเจลิส 

USA 2013 แสดงผลงานศิลปกรรม
ร่วมกันระหว่างกับศิลปิน
ไทยในสภาศิลปกรรมไทย
กับคณาจารย์ของคณะ 

ปีละ 1-2 คร้ัง โดย
หมุนเวียนการจัด
แสดงใน
สหรัฐอเมริกาและ
ปฏิบัติการสร้างสรรค์
ในประเทศไทย 

6. TOURISMUSVERBAND  
ZIRBENLAND 
STEIERMARK 

 

Austria May 1-7, 
2017 

แลกเปล่ียนบุคลากร 
แลกเปล่ียนนักศึกษาและ
แลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรม ทางด้าน
การแสดง 

การเตรียมความ
พร้อมในการส่ง
นักศึกษาไปฝึกงาน  

7.Van Lang University Vietnam 22-24 Nov 
18 

แลกเปลี่ยนศิลปิน
และนักศึกษาฝึกงาน  

แลกเปลี่ยนศิลปิน
และนักศึกษา
ฝึกงาน               

8.Haengchon Cultural 
Art Foundation/ 
BlackCat  Gallery 

South Korea/ 
Australia 

4-7 Feb 19 International Art 
Workshop 

International Art 
Workshop 
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1.2.7  ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน องค์กร ในประเทศ 

 
 

 
ช่ือหน่วยงานที่มีความร่วมมือ 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีลงนาม
ความ
ร่วมมือ 

กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ
ร่วมกันท่ีผ่านมา 

แผนการดําเนินงาน 
 (พ.ศ.2561-2563) 

1.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา , คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม มทร.อีสาน, คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 

2563 ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปกรรมศาสตร์ 

โครงการปฏิบัติการ
สร้างสรรค์ฯ ปีละ 1 ครั้ง 

(มหาวิทยาลัย
ผลัดเปล่ียนกันเป็น

เจ้าภาพ) 

2.ศูนย์วัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญา ภาษาและ
ศิลปะการแสดง 

29 มิถุนายน 
2561 

- สนับสนุนทางการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน การฝึกอบรม
วิชาการแก่บุคลากรท้ังสอง
ฝ่าย 
- ร่วมมือทําโครงการวิจัย
และพัฒนา การใช้
นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ 
ท้ังสองฝ่ายในการทํา
โครงการวิจัยร่วมกัน 
- ร่วมมือดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ ร่วมกัน 

- สนับสนุนทาง
การศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การ
ฝึกอบรมวิชาการแก่
บุคลากรท้ังสองฝ่าย 
- ร่วมมือทํา
โครงการวิจัยและพัฒนา 
การใช้นักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญ ท้ังสองฝ่าย
ในการทําโครงการวิจัย
ร่วมกัน 
- ร่วมมือดําเนินกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆ 
ร่วมกัน 

3. มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางการออกแบบ
แฟช่ันในระดับอุดมศึกษา หรือ Fashion V 
together 

17 พ.ย.
2559 

ความร่วมมือทางด้านการ
ออกแบบแฟช่ัน 

โครงการ Fashion V 
together ต่อเน่ืองทุกปี 
(มหาวิทยาลัย
ผลัดเปล่ียนกันเป็น
เจ้าภาพ) 
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บทท่ี 2 
บริบทท่ีเก่ียวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ 

2.1  บริบทที่เก่ียวข้อง 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นระบบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ ท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้ เพ่ือให้ประเทศมีความม่ันคง ม่ันคั่ง ย่ังยืน และเป็นประเทศท่ีพัฒนามีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นําเสนอ
แนวคิด Innovative University รวมถึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
และโครงการหลัก เป็นกรอบที่จะนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ  เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี (Action Plan)  ของหน่วยงาน 

2.1.1  บริบทภายนอกประเทศ 

 2.1.1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 

  1. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจโลกประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินท่ี
เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ทําให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้ช้า และเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป สําหรับใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า และมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง 

  2. รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากข้ึน และมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายข้ึน โดยเฉพาะการแข่งขันในภาคการบริการและการท่องเท่ียวท่ัวโลก มี
ความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ภายใต้สภาพแวดล้อมการเดินทางท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังการเคลื่อนย้าย
ผู้คนได้อย่างเสรี ภายใต้กรอบข้อตกลงต่างๆ การเดินทางท่ีสะดวกและมีทางเลือกมากข้ึน 

  3. ตลาดเงินโลกไร้พรมแดน เป็นผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทําให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น Application ทางการเงิน 
Crowd Funding และ Financial Platform เป็นต้น  ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ทํา
ให้เกิดการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึนในทุกภูมิภาคของโลก 

  4. การเปิดเสรีมากข้ึนของอาเซียนภายหลังปี 2558 ซ่ึงเป็นโอกาสสําคัญหลายประการ 
อาทิ การเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตทุน แรงงานอย่างเสรี การลดข้อจํากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซ่ึงทําให้
ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมท้ังการใช้ความได้เปรียบ
ด้านสถานที่ ต้ังและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาคสินค้าและบริการ 
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 2.1.1.2  การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต 

  องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์โครงสร้างประชากรโลกว่าในช่วงปี 2544-
2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  โดยกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรค่อนข้างสั้นกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีมีสภาวการณ์ “วิกฤตสังคมสูงวัย” มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ และการเคล่ือนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน รวมท้ังส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการสําหรับผู้สูงอายุมากข้ึน 

 2.1.1.3  การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 

  ในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสั่งสมมาอย่างต่อเน่ืองประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรับรู้ (Cogntive Science) ซ่ึงเป็นการ
ทํางานระหว่างสมองและจิตใจ  ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์และการกระทํา  มีความสําคัญต่อ
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ท่ีจะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพ้ืนฐานใน 4 
ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลยี   เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล 

  ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีช้ันสูงใน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
อาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง โดยกลุ่มเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพพัฒนาได้
เอง ได้แก่ การเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จะต้องพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไป สําหรับกลุ่มเทคโนโลยีอ่ืนๆ  ท่ีประเทศไทย
ยังขาดศักยภาพในการพัฒนา อาจใช้รูปแบบการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse 
Engineering)  เพ่ือให้สามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมท้ังต้องเตรียมพัฒนา
คนท้ังในระยะสั้นและในระยะยาว โดยในระยะสั้นต้องดึงดูดนักวิจัยจากต่างประเทศ และในระยะยาว
พัฒนาคนและบุคลากรวิจัยโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในลักษณะสหสาขาเพ่ือสั่งสมองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว 

 2.1.1.4  การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถึชีวิตและรูปแบบการบริโภค 

  พลวัตความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมโลกมี
สาเหตุจากโลกาภิวัฒน์  เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม  ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถึชีวิต  



 

 2 - 3
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ทัศนคติ ความเช่ือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้สื่อ
ออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการทําธุรกรรมต่างๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยไม่จําเป็นต้องรู้จักตัวตนซ่ึงกันและกัน  การบริโภคสื่อหลายช่องทางใน
ช่วงเวลาเดียวกันส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจํากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมี
โอกาสสําหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ ขณะเดียวกันอาจก่อให้กิ
ดวิกฤตทางวัฒนธรรม เน่ืองจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดีงาม จนทําให้คนไทย
ละเลยอัตลักษณ์ มีพฤติกรรมท่ีเน้นบริโภคนิยมและค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อ  ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่เคารพในสิทธิของ
คนอ่ืน  ขาดความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล ซ่ึงนําไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม ด้ังเดิมและพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ในสังคมไทย 

 2.1.1.5 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนส่งผล
กระทบและกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคความตระหนักในระดับ
นานาชาติ  ผลักดันให้ประเทศต่างๆ ต้องดําเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  ประเทศไทยจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
กําหนดกฎระเบียบในเรื่องการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมให้มีความชัดเจนและบังคับใช้ให้เกิดผลใน
ด้านการบริโภคก็มีความต่ืนตัวและตระหนักถึงความจําเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริโภค
สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากข้ึนและมีแนวโน้มท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวงกว้างในอนาคต 

 2.1.1.6 สถานการณ์ความมั่นคงโลก 
1. ประเทศมหาอํานาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทในภูมิภาค                  

                        ต่างๆ ของโลก 
  2. ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐท้ังด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับ 
     ซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพ่ือประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร 

3. อาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเช่ือมโยงใน 
                    ภูมิภาค และพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมีรปูแบและวิธีการท่ี 

   ซับซ้อนมากข้ึน 
4. การก่อการร้ายกําลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรง และมีความถ่ี 
    มากข้ึน 

 2.1.1.7  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-
SDGs) 
  เป้าประสงค์ท่ีสําคัญของ SDGs 2030 คือ การสร้างหลักประกันทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เสมอภาคและเท่าเทียม สําหรับเด็กทุกคนในทุกระดับต้ังแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา  เพ่ิมจํานวนครูท่ีมีคุณภาพ  
เพ่ิมจํานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะท่ีจําเป็นสําหรับการทํางานและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งขจัด
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ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ  การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และการเป็นพลเมืองของโลก 
 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ท้ัง 17 ข้อ คือ 
 เป้าหมายท่ี 1 : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
 เป้าหมายท่ี 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ 

ส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุก 

คนในทุกวัย 
 เป้าหมายท่ี 4 :  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า 

เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายท่ี 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อํานาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมายท่ี 6 :  สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีนํ้าและสุขอนามัยสําหรับทุกคนและมีการ 

บริหารจัดการท่ีย่ังยืน 
 เป้าหมายท่ี 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้  

เช่ือถือได้ และย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และย่ังยืนการจ้างงาน

เต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสําหรับทุกคน 
เป้าหมายท่ี 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายท่ี 10 :  ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายท่ี 11 : ทําให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิ

ต้านทาน และย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค และผลิตที่ย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
เป้าหมายท่ี 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 15 : ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน จัดการป่าไม้

อย่างย่ังยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของท่ีดิน
และฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายท่ี 16 : ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม  และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบและครอบคลุมใน
ทุกระดับ 
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เป้าหมายท่ี 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดําเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกสําหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
2.1.2  บริบทภายในประเทศ 
 2.1.2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 20 ประกาศใช้เม่ือ
วันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 16 หมวด 279 มาตรา  โดยมีประเด็นสําคัญท่ีเช่ือมโยงกับ
การศึกษาประกอบด้วย  
 หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะในวรรคสองเป็นการแยกบทบาทหน้าท่ีของสถาบ้นอุดมศึกษาทางด้านวิชาการกับสภาวิชาชีพ
ไม่ให้ไปก้าวก่ายกัน 
 หมวด 5  หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 ให้รัฐจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยรัฐมีหน้าท่ีกํากับ ส่งเสริม สนับสนุนให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลท้ังน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ  และการดําเนินการ และตรวจสอบ  ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 การศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เช่ียวชาญตามความถนัดของตน  
รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  รัฐต้องจัดต้ัง กองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา 
 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้
กลไกทางภาษี รวมท้ังให้ผู้บริจาคเข้ากองทุนได้ประโยชน์ให้การลดหย่อนภาษีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึง
กฏหมายดังกล่าวต้องกําหนด  ให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการ ใช้จ่ายเงินกองทุน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 หมวด 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 ให้ความสําคัญระบบการบริหารราชการในทุกระดับให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองท่ีดี  และการใช้งบประมาณ  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 หมวด 16  การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 ดําเนินการ ปฏิรูปประเทศเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 3 
ประการ ดังต่อไปน้ี 
 1. ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจ 
 2. สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา 
 3. ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วน ร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 และมาตรา 258 ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่างๆ 11 ด้าน โดยด้านการศึกษาถูกกําหนด
จะต้อง ดําเนินการให้สอดรับกับมาตรา 54 ประกอบด้วย 
 1. ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 2. จัดทํากฎหมายจัดต้ังกองทุนทางการศึกษา  ให้แล้วเสร็จ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 
 3. ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา  ผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของ ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพ  ในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 4. ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด  และ
ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดย สอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ 
และระดับพ้ืนที่ 
 ดังน้ัน รัฐธรรมนูญจึงมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ รวมท้ังสร้างการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงอุดมศึกษาสามารถนําพันธกิจเพ่ือสนับสนุนในมิติต่างๆ ของการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับอ่ืนของประเทศ 
 
 2.1.2.2  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  กําหนดไว้ใน มาตรา 65 ให้รัฐบาลต้อง
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นทิศทางการบริการประเทศในช่วงระยะเวลา 20 ปี  รวมท้ังออกเป็น
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดในหมวด 1 มาตรา 5 ให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี ส่งผลให้ทุกแผนรวมท้ังแผนอุดมศึกษา
ระยะยาวจะต้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 
ยุทธศาสตร์หลักสําคัญ 6 ข้อ ท่ีถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง : รักษาความสงบ ภายในประเทศ พัฒนาศักยภาพการป้องกัน 
ประเทศ บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน : พัฒนาภาคการผลิต และบริการ 
พัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ : ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต คนไทยท่ีมีคุณธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สร้างสุขภาวะท่ีดี และความ
อยู่ดีมีสุข 
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4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างความม่ันคงในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม และความสมานฉันท์ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบการจัดการนํ้า อย่างบูรณาการ พัฒนาพลังงานท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ : ระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ พัฒนาข้าราชการมืออาชีพ ต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย 
 
 อุดมศึกษาสามารถนําพันธกิจสนับสนุนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการเห็น
ประเทศ มีความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน โดยผ่านกระบวนจัดการเรียนการสอน บนความรับผิดชอบและมี
คุณภาพทางการศึกษา การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสามารถนําไปสร้าง
มูลค่าเพ่ิม รวมท้ังการสร้างองค์ความรู้ท่ีตรงกับความต้องการของภาคสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน และภาคการ
ผลิตจริง เพ่ือให้บทบาทของอุดมศึกษา มีส่วนในการนําประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ไปสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง สามารถ ลดความเหลื่อมล้า ท้ังทางสังคม และเศรษฐกิจของคนไทย ในฐานะ
อุดมศึกษาเป็นกลไกหน่ึงท่ีสาคัญของการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ 
 

2.1.2.3  การขับเคล่ือนประเทศสู่ Thailand 4.0 
นโยบายของรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้น จากกับดักประเทศรายได้ 

ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง รวมท้ังหลุดพ้นกับดักความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติไปสู่การพัฒนา
อย่างสมดุลท่ีไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง โดยใช้โมเดล Thailand 4.0 ท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ 
Value Base Economy หรือการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ใช้ความได้เปรียบในความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความ หลากหลายทางวัฒนธรรม มาเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศจากวิวัฒนาการของ
การพัฒนาประเทศ จาก Thailand 1.0 : ประเทศเกษตรกรรม ไปสู่ Thailand 2.0 : ประเทศอุตสาหกรรม
เบา ไปสู่ Thailand 3.0 : ประเทศอุตสาหกรรมหนัก จนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา คือ Thailand 4.0 ท่ี
ประกอบด้วย 

1. เปล่ียนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 
2. เปล่ียนจากขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย  
   เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
3. เปล่ียนจากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
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   วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ Thailand 4.0 
1. การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนผ่าน การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  

และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมงบประมาณทางด้านการวิจัยและพัฒนา ให้เป็นร้อยละ 4 
ของ GDP เพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นร้อยละ 5 - 6 ภายในระยะเวลา 5 ปี และเพ่ิมรายได้
เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจาก 15,000 บาทต่อเดือน ไปเป็น 43,000 บาทต่อเดือน ภายในปี พ.ศ. 2575 

2. การสร้างสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข เป็นสังคมท่ีไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง ยกระดับขีด 
ความสามารถของคนในสังคมให้เข้มแข็ง โดยลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) 
จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.36 ในปี พ.ศ. 2575 ตามมาตรฐาน OECD ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบ
สวัสดิการสังคม เต็มรูปแบบใน 20 ปี รวมท้ังพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) 
20,000 ครัวเรือนภายใน 5 ปี 
  3. การยกระดับคุณภาพคนให้สูงข้ึน โดยพัฒนาให้คนไทยมีสมรรถนะเทียบเคียงกับการ
พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และคนไทยในยุค Thailand 4.0 จะมีดัชนีการพัฒนามนุษย์(Thailand HDI) จาก 
0.722 ไปเป็น 0.8 ติดอยู่ในอันดับ 50 ประเทศภายใน 10 ปี รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาของไทย อย่างน้อย 5 
แห่ง ถูกจัดอยู่ใน 100 สถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ภายในระยะเวลา 20 ปี 

4. การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมท่ีพัฒนา อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ เป็นสังคมคาร์บอนตํ่า โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 10 เมืองน่าอยู่
ระดับโลก รวมท้ังเพ่ิมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการก่อการร้าย การเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 

 

 
แผนภาพท่ี 2 –1 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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 รัฐบาลกําหนดทิศทางการพัฒนา Thailand 4.0 ภายใต้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไป
ด้วย 5 วาระ 

วาระท่ี 1 : การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกท่ีหน่ึง 
วาระท่ี 2 : การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
วาระท่ี 3 : การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม        
วาระท่ี 4 : การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดและ77 จังหวัด 
 วาระท่ี 5 : การบูรณาการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
 
2.1.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนระยะ 5 ปี เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีจะเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศ โดยมีหลักการสําคัญของแผนประกอบด้วย 1. 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติสมเหตุสมผล มีความ
พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการท่ีดี  2. หลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมจริยธรรม 3. หลักวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง “ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ให้เกิดข้ึนในประเทศ และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 4. หลักเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2579 เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมท่ีม่ันคงและย่ังยืน เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา เป็นคนท่ีมี
วินัย เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพกายและใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีต้ังอยู่บนฐาน
นวัตกรรมนําดิจิทัล 5. หลักการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้า เพ่ือลดกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้
ตํ่า เพ่ิมชนช้ันกลางโดยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตบนฐาน ภูมิปัญญาและนวัตกรรม และ 6. หลักการนํา
แผนฯไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายใน 5 ปี เพ่ือนํากลไกประชารัฐ มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคล่ือน รวมทั้งนําการพัฒนาแบบบูรณาการโดยเฉพาะประเด็นสําคัญให้บรรลุเป้าหมายของแผน 

เป้าหมายรวมของการพัฒนา ประกอบด้วย 
   1. คนไทยมีลักษณะคนไทยท่ีสมบูรณ์ 

     2. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
   3. ระบบเศรษฐกิจเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถ สนับสนุนการเติบโตท่ีเป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหารและนํ้า 
   5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  

และเพ่ิมความเช่ือม่ัน ของนานาชาติต่อประเทศไทย 
   6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  

กระจายอํานาจและ มีส่วนร่วมของประชากร 
2 – 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ : คนไทยมีค่านิยมท่ีดี มีทักษะสําหรับศตวรรษที่     

21 และมีสุขภาวะท่ีดี 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม : โอกาสทางสังคมเศรษฐกิจของผู้มี  

รายได้น้อย ร้อยละ 40 ของประเทศ และสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : รายได้ต่อหัวสูงข้ึน ส่งเสริม  

ฐานการผลิตเดิมและใหม่ให้เข้มแข็ง มีวินัยทาง การเงินการคลัง 
4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

บริหาร จัดการนํ้า สิ่งแวดล้อม และมลพิษ รองรับภัยพิบัติ ท่ีเกิดข้ึน 
5. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติเพ่ือการพัฒนา ประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน : 

ปกป้องสถาบัน เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และความร่วมมือ กับมิตรประเทศ 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 

สังคมไทย : ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม และการบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง 

การค้า ความม่ันคงทางพลังงาน ขยายบริการด้านดิจิทัลท่ัวประเทศ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม : สร้างความเข้มแข็งและโอกาสใน 

การเข้าถึงของคนทุกกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมท้ังบูรณาการให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

9. การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ : กระจาย โอกาสการพัฒนาไปยังภูมิภาค และ
พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ 

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา : ใช้ประโยชน์จากท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
2.1.2.5  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เม่ือวันท่ี14 มีนาคม  
2560 โดยจัดทําเป็นแผนระยะ 20 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กําหนดแนวคิดหลัก
สําหรับการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) เพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคม (All for Education) แผนการศึกษาแห่งชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ให้ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย
ในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

==> เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
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 ==> เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 

เท่าเทียม (Equity) 
3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม 

ศักยภาพ (Quality) 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่า 

และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ 

บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง ของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
            ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริม คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของ ระบบบริหารจัดการ 
 
ตัวช้ีวัดสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น 
 อัตราการมีงานทําภายใน 1 ปี ของผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 
 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงข้ึน เม่ือเทียบกับรัฐ (50 : 50) 
 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีได้รับการจัดอันดับ ในภาพรวมอยู่ใน 200 อันดับแรกของโลก     
   (7 แห่ง) โดย QS World University Rankings 
 สัดส่วนผู้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ต่อผู้เรียนสาขา 
    สังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (50 : 50) 
 งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 40) 
 จํานวนโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีใช้พัฒนาประเทศ เพ่ิมข้ึน (1,200 โครงการ) 
 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้จบการศึกษา เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
 ระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิต ตามมาตรฐาน CEFR สูงข้ึน (ระดับ C) 
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 2.1.2.6  มาตรฐานการอดุมศึกษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังน้ี 
 

มาตรฐานท่ี 1   ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา 

อาชีพ ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบ่ัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณา 
การศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเองชุมชน สังคม และ
ประเทศ 

1.3 เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกต้อง รู้คุณค่า 
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างย่ังยืนท้ังใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 

มาตรฐานท่ี 2   ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม 
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความ
ต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมี
ผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้ เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความ 

ต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี
การบริหารจัดการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนําไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ 
 

มาตรฐานท่ี 4   ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซ่ึงนําไปสู่การ     

สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย 
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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2 -  มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา 

การเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ีหลากหลายของ
ประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลคํานึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินและ 
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้
การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 

2.1.2.7 ทิศทางนโยบายการพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ.2563 – 2567 
แนวทางในการพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม New S-curve ใน 

กรอบระยะเวลา 5 ปี มี 5 แนวทาง 
1. สร้างระบบผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ มีแนวทางการดําเนินงาน ได้แก่ 
   1.1 ขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท่ีเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา 

และภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work-integrated Learning: WiL)
ผ่อนคลายข้อจํากัดด้านมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาทักษะให้กับครูอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือ
ขยายผลหลักสูตรแบบ WiL 

   1.2 ผลักดันโปรแกรมใช้ประโยชน์ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Utilization)  เช่น 
สนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทเพ่ือทํางานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผลักดัน
ระบบศาสตราจารย์ร่วมระหว่างสถาบัน จัดต้ังห้องปฏิบัติการร่วม หรือวิทยาลัยร่วม 

1.3 ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (Global Talent) ส่งเสริมการนําบุคลากร 
ชาวไทยท่ีมีศักยภาพสูงจากต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทย ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ปรับเงื่อนไขวีซ่านักศึกษาต่างชาติให้สามารถทํางานระหว่างเรียน และหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาได้
ชักจูงมหาวิทยาลัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และสร้างเส้นทางอาชีพของนักวิจัยให้จูงใจคนรุ่นใหม่ 
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1.4  ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายบุคลากรระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ  
(Talent Mobility) ปรับระเบียบเคลื่อนย้ายบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยหรือ
ภาคเอกชน ปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระบบภาระงาน จัดทําข้ันตอนท่ีชัดเจนในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานจากภาคอุตสาหกรรม 
 

  2.  ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC  มีแนวทางการดําเนินงาน ได้แก่ 
   2.1 พัฒนาระบบข้อมูลและแผนความต้องการบัณฑิตของพ้ืนท่ี EEC เพ่ือให้จํานวน 

และคุณภาพกําลังคนท่ีผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC 
   2.2 พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการโดยใช้โจทย์ 

(Training Consortium หรือ R&D Consortium) ซ่ึงรวมท้ังโจทย์การพัฒนากําลังคนและโจทย์การวิจัย 
   2.3 ส่งเสริมการพัฒนากําลังคนหรือการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถาน 

ประกอบการในพ้ืนท่ี EEC โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบ WiL กลไก Talent mobility และการทํา
วิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทท่ีมีโจทย์วิจัยมาจากสถานประกอบการในพ้ืนท่ี EEC 

   2.4 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแบบ Sandbox เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใน 
สถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC โดย
ข้อยกเว้นมาตรฐานการศึกษาบางประการ 
 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างทักษะเพ่ืออนาคต มีแนวทางการ 
ดําเนินงาน ได้แก่ 

   3.1 ยกระดับฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับบุคลากรวัยทํางาน(Reskill/Upskill) 
เช่น ผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิต พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบ Microcredential หรือ nano-
degree ให้การสนับสนุนทางการเงินสาหรับบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะพัฒนาและขยายผลระบบ MOOCs 
เป็นต้น 

   3.2 ขยายผลกลไกพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมและทักษะเพ่ืออนาคต  
(Future skills) ให้แก่เยาวชน เช่น ขยายผลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ (STEAM Lab) ในโรงเรียน 
สร้างเวทีให้เด็กรุ่นใหม่แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น Youth TedTalk จัดการ
เรียนรู้โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) และใช้โจทย์วิจัยจากท้องถ่ิน 
 

4. ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคล่ือนประเทศในอนาคต มีแนวทางดําเนินงาน  
ได้แก่ 

   4.1 สร้างความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนด้านปัญญาประดิษฐ์  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาในระบบ หรือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การทําโครงการ การประกวด
แข่งขันนิทรรศการ เป็นต้น 

   4.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้กับบุคลากรวัยทํางาน โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิง นักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น 



 

 2 - 15
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

   4.3 สร้างความสามารถให้กับผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดย 
เจาะกลุ่มเป้าหมาย SMEs ท่ีมีการใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ในกิจการ 
 

  5. ปฏิรูประบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย มีแนวทางดําเนินงาน ได้แก่ 
   5.1 กําหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม “กลุ่มผลลัพธ์” (University  

Repositioning) กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบัน กําหนดแนวทางกากับดูแลการดําเนินการ
ของสถาบันอุดมศึกษา และจัดทําแนวปฏิบัติการขอตําแหน่งทางวิชาการตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

   5.2 ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณ จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาแบบเน้น     
อุปสงค์ (Demand-side) เพ่ือผลิตกําลังคนระดับสูงตามความต้องการประเทศ ผลักดันการจัดต้ังกองทุน
เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 

5.3 ปรับเปล่ียนมาตรฐานและคุณภาพหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษา ผลักดันให้ 
เกิดการทดลองนวัตกรรมหลักสูตรอุดมศึกษาแบบ Sandbox ทบทวนมาตรฐานหลักสูตรให้ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน พิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาระบบ
ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของต่างประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและร่วมทําวิจัย 

5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและธุรกิจนวัตกรรม ปรับระเบียบให้ 
อาจารย์สามารถทํางาน start-up ได้ พัฒนากลไกสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต้ังวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือ
แก้ปัญหาให้ชุมชน พัฒนาแนวทางแบ่งปันผลประโยชน์จากการนําผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น ศูนย์บ่มเพาะ maker space คลังข้อมูลวิจัย เป็นต้น พัฒนากลไกการเงินเพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัย เช่น กองทุน Startups รุ่นเยาว์ กองทุนร่วมลงทุนในมหาวิทยาลัย
เพ่ือลงทุนในงานวิจัยของอาจารย์หรือนักศึกษา และสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์
และบุคลากร 
 

2.1.2.8 แผนการดําเนินงานของคณะทํางานด้านการพัฒนากําลังคนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2566  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี บูรณาการ 
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมสรุปผลการศึกษาความต้องการกําลังคนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็น
ประธานเปิดประชุม และ ดร.อภิชาติ ทองอยู่ เป็นประธานคณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาในคร้ังน้ี สรุปรายละเอียด
ดังน้ี 

การพัฒนาบุคลากรและการศึกษายุคใหม่ เพ่ือขับเคล่ือนบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ 
ของงานหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ อีอีซี อย่างแท้จริง โดยได้วางเป้าหมายการศึกษา
ใหม่ ดังน้ี 
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ข้ันตอนที่ 1 สํารวจความต้องการ (demand) บุคลากรในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือ 
ศึกษาคุณสมบัติ และระดับการศึกษาของแต่ละกลุ่มท่ีแต่ละอุตสาหกรรมต้องการ 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาช่องว่างระหว่างความต้องการกับความสามารถในการผลิตท้ังประเทศ  
และจับคู่ความต้องการกับสถาบันท่ีมีศักยภาพ 

ข้ันตอนที่ 3 สร้างหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามความต้องการทั้ง 
เชิงคุณภาพและปริมาณ 
  ข้ันตอนท่ี 4 จัดหาผู้สอนท่ีมีประสบการณ์จริงเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูให้ได้มาตรฐาน โดย
ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญและสถาบันท่ีมีประสบการณ์จากท้ังในและต่างประเทศ เข้าร่วมพัฒนาบุคลากร ซ่ึง
ปัจจุบันในพ้ืนท่ี อีอีซี มีศูนย์การเรียนรู้แบบ Education Transformation แล้ว 4 ศูนย์ ดังน้ี 1. ศูนย์
พัฒนาการศึกษาระบบ Automation เป็นความร่วมมือระหว่าง อีอีซี– มิตซูและ ม.บูรพา 2. ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพพาณิชยนาวี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 3. ศูนย์การพลังงานเช้ือเพลิง
เคมี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC 4. ศูนย์เรียนรู้ระบบรางโดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

ข้ันตอนที่ 5 จัดทํามาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยยกเข้าสู่ระดับสากลเพ่ือ 
ยกระดับการศึกษาให้ตอบสนองการมีงานทําและสร้างรายได้เป็นอย่างดี 

ข้ันตอนที่ 6 การขยายผลและสร้างความร่วมมือต่อยอดการศึกษาแบบสะสม          
หน่วยกิตในระหว่างทํางาน 

ข้ันตอนที่ 7 การประเมินผลการศึกษาท้ังระบบและแต่ละสาขาเพ่ือการปรับปรุงประเมิน 
ติดตามผลท่ีสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสําหรับการขับเคลื่อนการศึกษาความต้องการ
กําลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพ้ืนท่ีอีอีซี ในครั้งน้ีจะทําให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นท่ี อีอีซี และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ โดยคาดว่าในปี 2562-2566 มีความต้องการกําลังคนใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 400,000 ตําแหน่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 
4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 

2.1.2.9 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 
วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นําทางไปสู่การเปล่ียนแปลง  

สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศ และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว 
2. เพ่ือสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มี  
    ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต 
3. เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility) 
4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ 

                        ความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากําลังคนและสร้างเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิดและการรู้คิด  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 

ㆍคุณภาพของบัณฑิตท่ีถดถอยและไม่ตรงความต้องการของผู้จ้างงานและ ตลาดแรงงาน 
    ท่ีกําลัง เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ㆍการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยและทันกับการเรียนรู้ในศตวรรษ 
    ท่ี 21 และความสามารถในทักษะด้านดิจิทัลและภาษาต่างประเทศ 

ㆍความครอบคลุมเหมาะสมของสาขาการผลิตและศาสตร์ต่าง ๆ ตามความต้องการของ 
    ภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาประเทศ 

ㆍการผลิตคนให้เพียงพอตามทศิทางการพัฒนา 

ㆍการเปิดโอกาสให้ต่อยอดความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมรับการปรับสัดส่วนประชากร 
เป้าหมาย 
1.1 ปรับสัดส่วนการผลิตในภาพรวมเพ่ือให้ตรงกับทิศทางการพัฒนา 
1.2 การปรับปรุงคุณภาพของอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
1.3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงให้ทุกกลุ่มส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยทํางานและการ    
     เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 การสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
     (Work-based learning, Integrated Learning, Credit Bank) 
1.5 ยกระดับอุดมศึกษาให้มีความเป็นสากล (Internationalization) เพ่ือให้สามารถ 
     แข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 1 : สัดส่วนการผลิตบุคลากรสายวิทย์ : สายอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษา 60 : 40 (พ.ศ.2558 สาย 
วิทย์ 28% : ต้ังเป้า พ.ศ. 2580 สายวิทย์ 60% : สายอ่ืน พ.ศ. 2580 40%) 

KPI 2 : ร้อยละของผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาเทียบกับจานวนประชากร ช่วงอายุ 18-22 ปี :   
ร้อยละ 60 (พ.ศ. 2558 : 53% : ต้ังเป้า พ.ศ. 2580 : 60% 

KPI 3 : ระดับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (CEFR ระดับปริญญาตรี) : ระดับ C1 : ต้ังเป้า  
พ.ศ. 2580 

 
 
 
 



 

 2 - 18
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อม 
  รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
• การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง (3R8C) 
• การเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมและการเข้าถึงของกลุ่มท่ีมีข้อจากัด 
• การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการสร้างนวัตกรรมและความเป็น    
ผู้ประกอบการ 

• การสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นประชากรโลก 
• การพัฒนาศักยภาพเพ่ืออนาคต 
• กิจกรรมนักศึกษาท่ีบูรณาการกับหลักสูตร 
• ความสามารถและเทคนิคในการถ่ายทอดวิชาความรู้และทักษะของอาจารย์เพ่ือให้ 
  นักศึกษารู้จักคิดแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ 
เป้าหมาย 
2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และ 
     ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2.2 พัฒนาทักษะการทํางานและการแก้ปัญหา (3R8C) 
2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 

 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และCritical Thinking : 21  
          Century 
KPI 5 : Innovative Universities : 10 แห่ง 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอดความสามารถใน 

การใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคําตอบท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และ 
พัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ 
 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
• การเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนาไปสู่การพัฒนาประเทศ  
  (Thailand 4.0) 
• การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยท่ีเป็นแนวหน้า 
• การค้นหาคําตอบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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• การนําผลงานวิจัยมาต่อยอดเพ่ือพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
  ประเทศ 
• การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ท้ังกลุ่มหลัก กลุ่มสนับสนุน และนักวิจัยมืออาชีพ 
• การพัฒนาขีดความสามารถสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและการเป็น Global University 
เป้าหมาย 
3.1 พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัย และการบริการ  
     ท่ีมีต่อสังคม (Research Hubs , Innovation Center) 
3.2 พัฒนาสมรรถนะและความสามารถบุคลากรวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ 
     มีคุณภาพสูง (ผลงานวิจัย/จานวนอาจารย์ , จํานวนนักวิจัย , Impactor , Citation) 
3.3 การสร้างขีดความสามารถในการวิจัยท่ีนําไปสู่การใช้งานจริง แก้ไขปัญหาและช้ีนํา 
     สังคม (จํานวนนวัตกรรมท่ีใช้งานและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม) 
3.4 พัฒนาขีดความสามารถไปสู่มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก (University 4.0 World  
     Class/Global University Ranking) 
 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 6 : จํานวนนักวิจัยต่อประชากร : 60 คน 
KPI 7 : รายได้ท่ีได้จากการให้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย : 50 ล้านบาท 
          ต่อปี 
KPI 8 : World Class Ranking at 200 : 7 แห่ง 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนําความรู้ไปแก้ปัญหา ผ่านความร่วมมือ  
                    กับภาคเอกชนและท้องถ่ิน 

 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
• การนําความรู้และทรัพยากรท่ีมีไปสู่การบริการทางสังคมท่ีเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
  แก่ชุมชน 
• สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการสร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ 
• ความเช่ือมโยงระหว่างศาสตร์ท่ีสอนและการนําไปใช้ 29 
เป้าหมาย 
4.1 เปิดโอกาสในการพัฒนาวิชาการสู่สังคม (University Social Engagement) 
4.2 ส่งเสริมการนําความรู้ไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Start-up , Spin-off , 
     Incubator และ Accelerator) 
4.3 แหล่งสนับสนุนการพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจและชุมชนท้องถ่ิน (โครงการความร่วมมือ 
     กับเอกชน/ท้องถ่ิน ประชารัฐ Community) 
4.4 โครงการพัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน (Demand Driven) 
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ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 9 : จํานวน Technology-based startups : ไม่น้อยกว่า 300 แห่ง (Global  

Entrepreneurship Index อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 70 ท่ีมาแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
KPI 10 : นําองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs : ไม่น้อยกว่า 800 แห่ง 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกํากับ  

ดูแลท่ีรับผิดชอบต่อผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 
 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 
• ความโปร่งใสของระบบการบริหารของอุดมศึกษา 
• การบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
• การติดตามประเมินผลท่ีขาดประสิทธิภาพและขาดบทลงโทษ 
• การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม 
• ระบบการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้อง 
  กับหลักนิติธรรม และจริยธรรม จรรยาบรรณ 
เป้าหมาย 
5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE  
     Restructure , Governance Roles and Responsibility) 
5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ 
     ทรัพยากร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความ 
     รับผิดชอบด้านการเงิน) 
5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานท่ีถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ  

สกอ. และต่อสาธารณะ) 
5.4 สร้างระบบการกํากับดูแลท่ีโปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้ (Governance  

Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกี่ยวข้องกับ
บทบาทของสภามหาวิทยาลัย 

 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 

KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิด : ร้อยละ 90 (การประเมินความโปร่งใส 
 ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :  
 ITA) ท่ีมาhttps://www.nacc.go.th/main.php?filename=ITA) 

KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางเศรษฐกิจและสังคม : (Economic and Social Outcome) 
 
 
 



 

 2 - 21
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นความท้าทายในยุทธศาสตร์ท่ี 6 : 
• การยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม 
• การติดตามประเมินผลท่ีขาดประสิทธิภาพ 
• การจัดสรรงบประมาณท่ีไม่สอดคล้องกับทิศทางการผลิตบัณฑิต และยังไม่เป็น  
  Performance-based 
• มาตรการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยพัฒนาให้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของ 
   ประเทศ 
• การยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และการติดตามประเมินผล 
  ระบบคุณภาพในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล 
• กลไกลการติดตามและระบบฐานข้อมูลกลางท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของ 
     สถาบันอุดมศึกษา (Finamcial Incentive : Demand Pull , Performancebased,  
     PA) 
6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพและให้ 
     เช่ือมกับการให้คุณ ให้โทษตาม Performance 
6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของ 
     บัณฑิต (Quality System : Accredtation System , QA System, Learning  
     Outcom , Ranking) 
6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจ   
     ทุกด้าน (Resource and Support Centers , Benchmark  Partners) 
6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติ     
     อุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ 
 

ตัวช้ีวัดหลัก (Core KPI) 
KPI 13 : ร้อยละการสําเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร : ร้อยละ80 (พ.ศ. 2560     
           ร้อยละ 60) 
KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
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 2.1.2.10 กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
   นวัตกรรม 
มิติท่ี 1 : สร้างและพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกอายุ ทุกช่วงวัย สามารถพัฒนา 
  ตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ตกเทรนด์ 
- ขับเคลื่อนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต รองรับอาชีพ  
  หลากหลายในโลกยุคใหม่อย่างเท่าทัน 
- สร้างบัณฑิตคุณภาพพร้อมสู่โลกใบใหม่แห่งศตวรรษท่ี 21 
- ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Skill for the future) อย่างเป็นรูปธรรมท้ัง   
  Upskill และ Reskill คนทางาน 
- สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับคนสูงวัย 
มิติท่ี 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
- ปรับโจทย์ ปรับระบบงบประมาณ และการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศไทย 
- ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
- ขับเคลื่อน 4 วาระวิจัย ตอบโจทย์ประเทศ ท้ัง Smart Farming, Active Citizen,  
  Zero-Waste และ AI for All 
มิติท่ี 3 : สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
- สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้คําปรึกษาจากผู้รู้ 
  จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร 
- ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน, นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และ นวัตกรรมสังคม 
- สร้างมูลค่าเพ่ิม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand 
มิติท่ี 4 : ปฏิรูปการอุดมศึกษา 
- ปลดล๊อค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ปรับวิธีการขอ 
  ตําแหน่งวิชาการให้เหมาะสมกับยุคสมัย และทันโลก 
- ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยตาม 3 กลุ่มภารกิจ ตอบโจทย์ประเทศ 
- พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ สร้างระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  
  ท่ีสามารถเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจ (Modular System) สะสมเป็นปริญญาจิ๋ว ไร้ 
  ข้อจํากัดเรื่องเวลา มหาวิทยาลัย อายุ และสามารถนําเอาประสบการณ์ท่ีมีมาเทียบ 
  หน่วยกิตได้ 
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2.1.2.11  ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการ 
    พัฒนา 2563 – 2570 

                 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2563-2570 

 
แผนภาพท่ี 2 - 2 ยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ือการพัฒนา 

 

BCG Economy 
BCG Economy Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน  

ได้แก่ B- Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ    
G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว 

 
แผนภาพท่ี 2 - 3 BCG Economy Model 

2 - 
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  โดยนําองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศ ให้เกิดความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และผลผลิตการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งยกระดับระบบการ
ผลิตในปัจจุบัน ไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและ
สมดุลของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) ของสหประชาชาติ อย่างน้อย 5 เป้าหมาย 
ได้แก่ 1. การผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน 2. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. การอนุรักษ์ความ
หลากหลาย 4. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 5. การโน้มนําหลักปรับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคิดค้นข้ึน
โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้พัฒนาประเทศ  

BCG Economy Model ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็น      S-Curve  ได้แก่  
เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว การทํางานในแต่ละ
ด้านเป็นพีระมิดท่ีส่วนยอด หมายถึงผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง มีกาลังลงทุนในเทคโนโลยีและพร้อม
รับความเสี่ยง ถึงแม้จะมีจํานวนน้อยแต่สร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง และเป็นกําลังสําคัญของเศรษฐกิจไทยใน
อนาคต ส่วนของฐานพีรามิด หมายถึง ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและชุมชนท่ีใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่
เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากและเป็นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรรายย่อย 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และชุมชน 
 

การวิจัยข้ันแนวหน้า Frontier Research เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศไทย 
ท่ามกลางปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ ซ่ึงทําให้การแข่งขันทาง 

การค้าและความม่ันคงรุนแรงข้ึน นอกจากน้ีความท้าทายจากการท่ีประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยทําให้
จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืนไปสู่การ
เป็นประเทศท่ีขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม จําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืนหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
มุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในระยะเวลา 20 ปี ตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0  

ประเทศพัฒนาแล้วที่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางท้ังหมดคือประเทศท่ีมี 
เทคโนโลยีเป็นของตนเอง และเทคโนโลยีน้ันเป็นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความม่ันคงของ
ประเทศ การสร้างเทคโนโลยีของตนเองจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอและ
มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะแปลงความรู้น้ันให้มาเป็นเทคโนโลยี ดังน้ันประเทศไทยจึงจําเป็นต้องยกระดับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสิ่งท่ีเป็นจุดแข็งของประเทศ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถก้าวไปเป็นประเทศท่ีสามารถสร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของส่ิงท่ีมีอยู่ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นของประเทศ ความต้องการของตลาด และ
สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศ 

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ท่ีจะทําให้ก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของ 
เทคโนโลยี แต่ยังขาดความเช่ือม่ันและแรงจูงใจท่ีจะใช้ความพร้อมดังกล่าวสร้างโอกาสให้ประเทศเป็นผู้นํา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงยังไม่เคยกําหนดทิศทางและมีแผนงานวิจัยข้ันแนวหน้า 
หรือ Frontier Research Programme เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นรากฐานของการพัฒนา
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากบริบทโลกและศักยภาพของประเทศไทย ในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์และ
นักวิจัยรุ่นใหม่จึงได้ร่วมกันกําหนดประเด็นวิจัยเพ่ือตอบโจทย์พ้ืนฐานท่ีสําคัญทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ 

1. อาหารเพ่ืออนาคต (FOOD FOR THE FUTURE) 
2. การแพทย์และสาธารณสุขข้ันแนวหน้า (HEALTH FRONTIER) 
3. พลังงานแห่งอนาคต (FUTURE ENERGY) 
4. การป้องกันภัยคุกคามและรับมือความเสี่ยง, โอกาสในอนาคต (FUTURE THREATS  
    AND OPPORTUNTIES) 

โดยมีเป้าหมายดังต่อไปน้ี 
1. สร้างความเป็นเลิศเพ่ือคนไทย : พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องด้านพันธุกรรมสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมไทย 

2. สร้างความเป็นเลิศเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน : เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีท่ีเป็นโจทย์ท้า 
ทายของโลก นําไปสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและผู้ส่งออกเทคโนโลยีท่ีตอบสนองกับความ
ต้องการของโลกในอนาคต 

3. สร้างความเป็นเลิศเพ่ือความม่ันคงของประเทศ : เพ่ิมศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามอัน
เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างโอกาสในการก้าวกระโดดไปสู่การเป็นผู้นําด้าน
วิทยาศาสตร์ สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในยุคท่ีมีการเช่ือมโยงระหว่างประเทศในทุกมิติของ
เศรษฐกิจและสังคม 

เน่ืองจากการวิจัยข้ันแนวหน้าเป็นการลงทุนเพ่ือบุกเบิกการสร้างความรู้และความสามารถท่ีไม่เคย
มีมาก่อนเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในอนาคต จึงต้องการการลงทุนท้ังทางงบประมาณและเวลารวมท้ังต้อง
ยอมรับธรรมชาติของงานวิจัยกลุ่มน้ีท่ีมีความเสี่ยงสูง มีการแข่งขันสูง แต่หากทําสําเร็จจะให้ผลตอบแทนท่ี
คุ้มค่า ดังน้ันการวิจัยข้ันแนวหน้าจะเกิดข้ึนได้เฉพาะเม่ือฝ่ายการเมืองผู้กําหนดนโยบาย และฝ่าย
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยท่ีเป็นผู้ทํางาน มีความกล้า มุ่งม่ันและอดทน โดยท่ีฝ่ายการเมืองให้ความเข้าใจ
และให้การสนับสนุนทรัพยากรที่ เหมาะสม และฝ่ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้ความทุ่มเทและ
รับผิดชอบ เป็นพันธสัญญาต่อกัน 

 การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมท้ังระบบ 
   (Reinventing Universities & Research Institutes) 
การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมท้ังระบบ (Reinventing Universities & 

Research Institutes) เป็น Program หน่ึงที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.) ให้ความสาคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 4 Platform ซ่ึงประกอบด้วย 1. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้  2.การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขัน และ 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเศรษฐกิจท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามระบบงบประมาณใหม่ท่ีเป็นรูปแบบในลักษณะ Block Grant ท่ีตอบโจทย์
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สําคัญและสามารถทําการวิจัยได้อย่างต่อเน่ือง (Multi-year) ซ่ึงการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรมท้ังระบบ (Reinventing Universities & Research Institutes) เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อน
คือ ภาคการอุดมศึกษา ท่ีจําเป็นต้องมีการยกเคร่ืองครั้งใหญ่ เพ่ือให้มีการภารกิจท่ีตอบโจทย์ประเทศ 
 

เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ (Objective and Key Results : OKR) 
เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบ อววน. ให้เช่ือมโยงเป็นเน้ือเดียวกัน เพ่ือให้เกิดระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการ

พัฒนากําลังคนท่ีตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ โดยการออกแบบ
โครงสร้างท่ีเน้นการมีส่วนร่วม กําหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต้ังอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีระบบจัดสรรงบประมาณท่ีเช่ือมโยงกับนโยบายยุทธศาสตร์ มีระบบติดตาม
ประเมินผลท่ีวัดได้ท้ังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการลงทุน 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ 
KR5.1 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 100 อันดับแรกของโลก จํานวน 2 สถาบัน 
KR5.2 ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทางของตนเอง 
KR 5.3 ระบบ จัดสรรงบประมาณและกองทุน ในรูปแบบ  Multi-year, Block grant ท่ี มี

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
แผนงาน/โครงการท่ีสาคัญ คือ University ranking และ Global partnership program 

 
 

                             แผนภาพท่ี 2 - 4  แนวทางการกําหนด Institutional Re-position Plan 
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 แนวคิดการจัดต้ังกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี 

เกี่ยวข้อง จัดทําโครงการ National Campaign Startup Thailand เพ่ือระดมสตาร์ทอัพ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศให้มารวมตัวกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการสร้าง
สตาร์ทอัพ ในระดับนานาชาติ รวมท้ังปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยการพัฒนาสตาร์ทอัพ
ให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจหัวใจของการสร้างสตาร์ทอัพ คือการสร้างระบบนิเวศท่ีเน้น open & 
collaborative innovation system บน global platform โดยเป็นการสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการ
สร้างสตาร์ทอัพ ให้แปลงมูลค่าทางความคิดให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และสามารถแข่งขันกับ 
ประเทศอ่ืนๆได้ เราต้องเปลี่ยนจาก Made in Thailand มาเป็น Innovated in Thailand ซ่ึงต้องสร้างคน 
ให้สร้างงานวิจัย เพ่ือให้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรม นําพาสังคมไป Value Based Economy มหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพมหาศาล ท่ีจะปลดปล่อยศักยภาพของนักศึกษาและต้องร่วมสร้างให้นักศึกษามี Entrepreneurial 
spirit กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีแนวนโยบายท่ีจะจัดต้ัง กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup) ซ่ึง
กองทุนน้ีสนับสนุนให้แก่นักศึกษา ต้ังแต่ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือบ่มเพาะให้เป็น
ผู้ประกอบการ สร้างธุรกิจไปสู่สากล เพ่ือให้เกิดการลงทุน ซ่ึงจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตข้ึน 
 

2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
ลําดับ ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมทั้งห้องฝึกปฏิบัติและสภาพแวดล้อมรวมทั้งแหล่งฝึก 
S2 บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
S3 
 

อาจารย์มีคุณสมบัติทางด้านวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญสูง และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูจากหน่วยงานต่างๆ 

S4 บางหลักสูตรมีการพัฒนาและทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ จนส่งผลให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นท่ี 
ยอมรับของตลาด 

S5 
 

อาจารย์ นักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน ส่งประกวดผลงาน 
และสหกิจศึกษา กับต่างประเทศ 

S6 มีจํานวนทรัพย์สินทางปัญญาจํานวนมากท่ีสามารถจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ 
S7 
 

มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปใช้ประโยชน์กับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

S8 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านศิลปกรรม (COE) ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และสามารถบูรณาการพันธกิจท้ัง 4 ด้าน เข้าด้วยกันได้ 

S9 งานด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับเจ้าของผลงานได้และการให้บริการวิชาการด้าน
ศิลปกรรมสามารถจะบูรณาการพันธกิจท้ัง 4 ด้าน ได้อย่างเข้มแข็งและมีผลลัพธ์ท่ีชัดเจน 
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ลําดับ ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

S10 มีการอนุรักษ์ รักษา สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจน 

S11 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการกํากับติดตามผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานตามภารกิจได้
อย่างชัดเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 หลักสูตรบางหลักสูตรขาดความนิยมของผู้เรียนส่งผลให้หลักสูตรขาดความคุ้มค่าในการเรียนการสอน 
W2 อาจารย์ยังไม่สามารถถ่ายทอดความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
W3 อาจารย์บางส่วนยังขาดความเข้าใจในภาระหน้าท่ีของการทํางานจึงส่งผลให้การประสานความร่วมมือ

ในบางครั้งไม่ราบร่ืนเท่าท่ีควร 
W4 คุณภาพของผู้เรียนยังขาดด้านทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาประกอบกับ

การทํางานในวิชาชีพ 
W5 ยังขาดการบูรณาการหลักสูตรให้เข้าสู่การเป็นนานาชาติ 
W6 บางหลักสูตรยังไม่ได้ดําเนินการในกิจกรรมท่ีให้ความสนใจในด้านการจัดการเรียนการท่ีทําให้เกิด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรได้ 
W7 การระดมทุนจากหน่วยงานภายนอกค่อนข้างน้อย 
W8 

 
องค์ความรู้ไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและยังไม่มีการนําออกมาใช้งานอย่างเหมาะสม ประกอบกับยังขาดการ
มีส่วนร่วมจากบุคลากรภายใน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ COE 

W9 
 

ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญด้านการหาตลาด จึงส่งผลให้ความก้าวหน้าของงานเป็นไปได้ค่อนข้างช้า
และบุคลากรบางส่วนยังมองไม่เห็นโอกาสการบูรณาการภารกิจท้ัง 4 ด้าน ไปในทิศทางเดียวกัน 

W10 บุคลากรบางกลุ่มท่ีเข้าไปช่วยในการบูรณาการภารกิจท้ัง 4 ด้าน และเกิดข้ึนเพียงบางหลักสูตร 
W11 การบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ลําดับ ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O1 ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจทางด้านศิลปและวัฒนธรรมไทยเพ่ิมข้ึนและให้โอกาสกับบุตรหลานใน
สิ่งท่ีตัวเองถนัด  และเข้าศึกษาศิลปกรรมเพ่ิมข้ึน 

O2 ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสําคัญกับงานศิลปะมากย่ิงข้ึน 
O3 
 

ผู้ท่ีมีองค์ความรู้ด้านศิลปะได้รับการยอมรับและมีบทบาทในสังคมเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับงานด้าน
ศิลปะได้รับดูแลจากประเทศค่อนข้างสูง 

O4 มีเครือข่ายความร่วมมือองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทางศิลปกรรมศาสตร์ในระดับประเทศ
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ลําดับ ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

O5 
 

มีเวทีประกวดความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน เป็นการจูงใจ
สถานศึกษา ด้านศิลปกรรมให้มีโอกาสพัฒนานักศึกษามากข้ึน 

O6 
 

ปัจจุบันงานทางศิลปะได้รับความสนใจกับประชาชนในประเทศ รวมท้ังผลงานบางช้ีนถูกไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ็เพ่ือสร้างงานอาชีพและรายได้ ทําให้ผู้ประกอบการเห็นถึงงานศิลปะเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว 

O7 
 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจด้านการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการมีการสืบค้น
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม การต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ การให้ความสําคัญกับแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดทําให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน สังคมในประเทศ 

O8 บุคลากรบางกลุ่มให้ความสนใจกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีต้องการ
เรียนรู้ งานด้านศิลปะ เป็นงานอดิเรก จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีหลักสูตรระยะสั้น  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้านศิลปกรรมเชิงพาณิชย์ 

O9 ชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีมีความประสงค์จะฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมของพื้นถิ่น และต้องการพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ินเชิงพาณิชย์ 

O10 การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ถูกกําหนดเป็นบทบาทท่ีสําคัญของหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาด้าน
ศิลปกรรม เน่ืองจากเป็นองค์ความรู้ท่ีตรงกับการจัดการเรียนการสอน และวิชาชีพของคณะ 

O11 ในการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการโปร่งใสและการติดตามผลลัพธ์เพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยมีหน่วยงานตรวจสอบ เช่น หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ก.พ.ร. ทําให้
ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีวัตถุประสงค์ ชัดเจน 

อุปสรรค (Threats) 
T1 ทัศนคติของคนยุคก่อนท่ีจะยึดม่ันในด้านสายอาชีพที่ไปทํางาน 
T2 คู่แข่งท่ีจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรมมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน จึงเกิดปัญหาในการช่วงชิงลูกค้า 
T3 วัยรุ่นยุคใหม่ในกลุ่มส่วนใหญ่ยังให้ความสําคัญกับกิจกรรมด้าน IT เช่น เกมส์ มาอยู่ชีวิตประจําวันสูง จึง

ขาดความสนใจด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมไทย 
T4 นโยบายของภาครัฐท่ีขับเคลื่อนเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทํางานด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
T5 
 

จากความเช่ือและะขนบธรรมเนียมประเพณีไทย งานด้านศิลปวัฒนธรรม ถือว่าเป็นงานท่ีมี
ความสําคัญของประเทศ จึงขาดการให้ความสําคัญกับการเผยแพร่หรือนําองค์ความรู้ไปสู่ความเป็น
นานาชาติ 

T6 กระบวนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจะต้องมีระยะเวลาและมีเงื่อนไข ซ่ึงบางครั้งใช้ระยะเวลาค่อนข้าง
นาน ทําให้หน่วยงานไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา 
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ลําดับ ปัจจัยภายนอก

อุปสรรค (Threats 
T7 กฎ ระเบียบ ของการดําเนินงานภาครัฐ ไม่เอ้ือต่อมหาวิทยาลัยของรัฐ ในการรับงานภายนอก เน่ืองจาก

ขาดความอิสระในการบริหารงบประมาณ 
T8 หน่วยงานท่ีให้บริการงานด้านศิลปกรรม มีจํานวนมากและสามารถทํางานในรูปของ mass production 

ได้ ทําให้มีผลกระทบต่อการให้บริการ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับสถานศึกษาด้านศิลปกรรม 
T9 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลให้ประชากรใช้เงินรายได้เท่าท่ีจําเป็น จึงมีผลกระทบต่อการซ้ือสินค้าท่ีไม่

เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต 
T10 เขตพ้ืนที่หรือหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนถ่ิน จึงทําให้

หน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าไปฟ้ืนฟู ศิลปกรรมพ้ืนถ่ินให้สามารถทํางานได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว 
T11 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงและการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้าสู่ยุคพหุวัฒนธรรมและการบูรณาการ

ระหว่างชนเผ่า จะทําให้องค์ความรู้หรือเรื่องราวด้านศิลปวัฒนธรรม บางชนเผ่าได้สูญหายไป 
T12 ขาดงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานภายนอกด้านการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม 

T13 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ เช่น เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง เปลี่ยนกระทรวง 
ฯลฯ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงท่กระทบถึงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในองค์รวม ทําให้มี
การปรับตัวอย่างรวดเร็วหรือการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถท่ีจะตอบสนองนโยบายได้อย่าง
ทันท่วงที 
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บทท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

3.1 ปรัชญา (Philosophy) 
 ศิลปกรรมศาสตร์นําความรู้สู่การพัฒนา สร้างรากฐานความเป็นไทย 

3.2  ปณิธาน (Determination) 
 1.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีมีคุณภาพ ด้วย
ศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านศิลปกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศท้ังทางศาสตร์และศิลป์ 
 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความมุ่งในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความคิด ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์ ธํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม พัฒนาตนให้เข้ากับสังคมโลก และมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศด้านศิลปกรรม 
 

3.3  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้นําด้านศิลปะ อนุรักษ์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
รังสรรค์คุณค่าสู่สังคมของประเทศ 
 

3.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 คณะนักปฏิบัติมืออาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.5 อัตลักษณ์ (Identity) 

  บัณฑิตเป็นนวัตกร ปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ 

3.6 พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านศิลปะและนวัตกรรมนําสู่สังคมและประเทศชาติ 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและ 
   พัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดศิลปะ เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
   แข่งขันของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ท่ีมีแนวคิดเชิงอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์แก่ชุมชนใน 
   พ้ืนท่ีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
4. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม พัฒนา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม   
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เอ้ือต่อนโยบาย 
    หลักและพ่ึงพาตนเอง 
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3.7 ค่านิยมองค์กร (Core values) 
คิดอย่างสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์ มุ่งเน้นคุณภาพ รับผิดชอบสังคม 
 

3.8 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture) 
  1. มีผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายแบบมืออาชีพ   
  2. ทํางานเป็นทีม 
  3. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
  4. เคารพตนเองและผู้อ่ืน 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 ผลิตบัณฑิตนวัตกร (Innovator)  พัฒนาสมรรถนะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา อย่าง
เป็นระบบในวิชาชีพ  สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ นวัตกรรม ในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
นําความรู้ไปต่อยอดเป็นผู้ประกอบการอิสระต่อไปได้ 
 

 คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 ประกอบด้วย 5H  คือ Head, Heart, Hand, Hip และ Heel 
Head  หมายถึง ความรู้ และวิธีการคิดของนักศึกษา 
 -  ความรู้ในสาขาวิชาชีพและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต 
 -  แรงบันดาลใจท่ีนักศึกษามีความใฝ่ฝันในความสําเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นนวัตกร 
 -  มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนวัตกรท่ีมีจินตนาการ 
 -  พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ 
 -  นักศึกษามีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบและสามารถวางแผนงานผ่าน 
    เครื่องมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
Heart  หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะ “ทําไปด้วยใจสั่งมา” มีใจรักท่ีจะทําจนเป็นวิถีชีวิต 
 -  มีใจรักในอาชีพ เช่น ต้ังใจทํางานในหน้าท่ีของตนได้ดี สู้งานและรับผิดชอบในงาน 
 -  มีจิตอาสา เป็นผู้มีจิตใจเป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกําลังแรงกาย 
    แรงสมอง  การเสียสละ 
 -  มีใจท่ีจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บรักษา สงวน ซ่อมแซม ปรับปรุง และใช้ประโยชน์ 
    อย่างมีเหตุผลต่อสิ่งแวดล้อม 
 -  มีใจรักในการดูแลตัวเอง เช่น ความภาคภูมิใจ พึงพอใจในสิ่งท่ีตัวเองเป็น 
 -  มีพฤติกรรมโดยรวม สามารถอยู่ในท่ีแปลกถ่ิน แปลกภาษา ทํางานร่วมกับคนต่างเช้ือชาติ ต่าง 
    ศาสนาได้ โดยมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวเสริม 
 -  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น พฤติกรรมโดยรวมของผู้ประกอบวิชาชีพ อาศัยหลักธรรมความ 
    ถูกต้องในวิชาชีพน้ัน 
  -  มีความภูมิใจในสถาบัน มีความรักสถาบันด้วยความรู้สึกท่ีดี ภูมิใจท่ีได้มาเรียน 
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Hand  หมายถึง  สมรรถนะและทักษะต่างๆ ท่ีบัณฑิตสามารถปฏิบัติและแสดงออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน 
 -  ทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ ด้านศิลปกรรม 
 -  ทักษะวิชาชีพด้านศิลปกรรม เช่น มีความรู้ มีความถนัด มีทักษะ สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น 
    ผลงานได้ 
 -  ทักษะ ICT 
 -  ทักษะส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น/นักสร้างสรรค์ ด้านศิลปกรรม 
 -  ทักษะส่งเสริมความเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านศิลปกรรม  
 
Hip  หมายถึง  การส่งเสริมให้นักศึกษาคํานึงถึงสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือนําไปสู่การทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
Heel  หมายถึง  การส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้หลังจบการศึกษา 
 -  Learn How to Learn   
 -  พัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยวิธีการตรวจสอบและประเมินผลงานนําไปสู่การพัฒนาผ่านหลักการ 
    ต่างๆ เช่น PDCA 
 -  การบริหารจัดการเวลา (Action Plan)  และการขับเคลื่อนแผนงานตาม Action Plan 
 -  ความเป็นมืออาชีพ นักศึกษาถูกพัฒนาในด้านความเป็นผู้ตาม ผู้นํา การตัดสินใจและความเป็น 
    มืออาชีพ (Professional)  ประกอบด้วยความซ่ือสัตย์ ระเบียบ วินัยและตรงต่อเวลา  ความ 
    รับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้  ขยันและอดทน ประหยัด ความปลอดภัย  ความคิดสร้างสรรค์ ทํางาน 
    เป็นทีม จิตสาธารณะ 
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3.9 ตารางความเช่ือมโยงระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Objectives) 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ (Key Results – KR)  กลยุทธ์ (Strategy)  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance 
Indicator – KPI) โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

เป้าประสงค์ (Objectives) 
O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตรด้านศิลปกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์งานศิลปนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถของการแข่งขันทางศิลปะของประเทศ 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 

KR1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรด้านศิลปกรรมศาสตร์และมีคุณสมบัติตามบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  (คุณสมบัติ
ท่ีเป็นนวัตกร หมายถึง มีความคิดริเริ่ม ตัดสินใจบนฐานข้อมูล มีแนวคิดเชิงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้าน
ศิลปกรรมและสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ศิลปะเป็นฐาน) 
KR1.2  มีช้ินงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 
KR1.3  บัณฑิตท่ีผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (เฉพาะหลักสูตรท่ีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ) 
KR1.4  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการหรือมีอาชีพอิสระ และได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือน
มาตรฐาน 
KR1.5  นวัตกรรมท่ีบัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือ
ส่งผลกระทบเชิงบวก 

กลยุทธ์ (Strategy) 
S1.1 พัฒนาระบบท่ีส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเก่งและมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาด้านศิลปะของประเทศ 
S1.2 พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
S1.3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
S1.4 พัฒนาสมรรณะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
S1.5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ด้านศิลปะ 
S1.6 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณบัติอาจารย์ท่ีพ่ึงประสงค์ 
S1.7 พัฒนาระบบการจัดติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน 
S1.8 มีการคัดสรรนักศึกษาที่มีทักษะความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะกับการแข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
S1.9 พัฒนานักศึกษาให้เเกิดทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรม 
S1.10 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
S1.11 ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านอาชีพในการเป็นผู้ประกอบการ 
S1.12 พัฒนาการสร้างอาชีพผู้ประกอบการอิสระ 
S1.13 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 
KPI1.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่เก่งและมีศักยภาพด้านศิลปะเข้ามาศึกษาต่อ 
KPI1.2.1 จํานวนหลักสูตรปรับปรุงท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
KPI1.2.2 จํานวนหลักสูตรใหม่ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
KPI1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
KPI1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (วิธีวัด : โดยประเมินจากอาจารย์ตท่ีผลการ
ประเมินของนักศึกษาแต่ละคนได้คะแนนภาพรวมค่าเฉลี่ยเกิน 4.00 ข้ึนไป) 
KPI1.5.1 จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีเป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านศิลปะ 
KPI1.6.1 ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคนิคการสอนท่ีทันสมัย 
KPI1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีไปถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน 
KPI1.7.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลลัพธ์ของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด 
KPI1.8.1 จํานวนหลักสูตรท่ีมีนักศีกษาท่ีมีทักษะความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือพร้อมท่ีจะแข่งขันในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
KPI1.9.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีแนวคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (เฉพาะนศ.ปี3 และปี4) 
KPI1.10.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาให้สอบผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
KPI1.11.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เชิงเป็นผู้ประกอบการ (นศ.ปี3 - 4) 
KPI1.12.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือประกอบการในวิชาชีพ (นศ.ปี3-4) 
KPI1.13.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีนําศิลปนิพนธ์ไปพัฒนาให้กับชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือสร้างรายได้และ
มูลค่าเพ่ิม 

โครงการ/กิจกรรม 
P1 โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ 
P2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนสู่มาตรฐานสากล 
P3 กิจกรรมการใช้ Cloud Technology Tools เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ Learn how to Learn จัดโดยคณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม 
P4 โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบของนักศึกษา 
P5 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
P6 โครงการเสริมศักยภาพความเป็นครูวิชาชีพด้านนวัตกรรมและส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
P7 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
P8 โครงการแลกเปล่ียนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency) 
P9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 สําหรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P10 .โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สําหรับกลุ่ม 
Start-up และผู้ประกอบการท่ัวไป 
P11 โครงการพัฒนาอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม 
P12 โครงการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ 
P13 .โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี 
P14  โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี 
P15 โครงการการแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล 
P16 โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางดนตรี 
P17 โครงการแข่งขันกีฬาบัวนํ้าเงินเกมส์ 
P18 โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี 
P19 โครงการแสดงผลงานนักศึกษาทางดนตรี 
P20 โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางดนตรี 
P21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ 
P22 .โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
P23  โครงการการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P24 โครงการพัฒนาแผบการเรียนด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบ Credit Bank คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P25 โครงการการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
P26 โครงการจัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดียด้วยระบบ MOOCs 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
2. Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ (Objectives) 
O2  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านศิลปกรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม   

ของประเทศ 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 

KR2.1 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนําไปใช้ประโยชน์ (พิจารณา
จากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม) 
KR2.2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนําไปใช้ประโยชน์(พิจารณาจาก
คุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
KR2.3 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถี สู่ Social 
Innovation  เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 
KR2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนําไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
KR2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 
Citation จํานวน publication เงินทุนจากภายนอก จํานวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ) (นับจากจํานวนช้ินงาน) 
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กลยุทธ์ (Strategy) 
S2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
S2.2 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาติและตอบ
โจทย์ท้าทายของประเทศ 
S2.3  ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
S2.4 ส่งเสริมการนําผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์สู่ชุมชน 
S2.5  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัย นักสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ 
S2.6 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือนําไปจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 
S2.7 แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุบงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 
KPI2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ียกระดับคุณภาพงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
KPI2.2.1 จํานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 
KPI2.3.1  จํานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
KPI2.4.1 จํานวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
KPI2.5.1 จํานวนอาจารย์ท่ีเป็นนักวิจัย นักสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ประเทศ (รวมถึงการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย รางวัล ระดับชาติและนานาชาติ) 
KPI2.6.1 จํานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ท่ีจดทะเบียนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ การตีพิมพ์
งานวิจัยและรางวัล ระดับชาติและนานาชาติ 
KPI2.7.1  จํานวนเงินจากแหล่งทุนภายนอกท่ีได้รับการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
P1 โครงการวิจัยทางศิลปกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมผู้สูงวัย 
P2 โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาจากดินบึงบา (บึงบา) 
P3 โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติท่ารําของผู้เรียนสาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
P4  โครงการการประยุกต์ลวดลายอัตลักษณ์ไทยทรงดําเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทของตกแต่งบ้าน 
P5 โครงการจิตรกรรมกํามะลอร่วมสมัย 
P6 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติและนําไปสู่การจดสิทธิบัตร 
P7 โครงการจัดทําวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์ 
P8 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
3. Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม

ด้วยนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ (Objectives) 

O3 การสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมท้องถ่ินด้วยงานศิลปกรรม และเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้วยนวัตวิถี 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 
KR3.1 พัฒนากําลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัย 
Short Course Training , Non-Degree 
KR3.2 นวัตกรรมท่ีนําไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน 
KR3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
KR3.4 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนําไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ 
KR3.5 รายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน (ต้องมีกําไร 20%) 

กลยุทธ์ (Strategy) 
S3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการกลุ่มเป้าหมาย   
S3.2 พัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
S3.3 จัดหากลุ่มเป้าหมายชุมชน ผู้ประกอบการ เข้ารับการอบรม 
S3.4 ส่งเสริมการนําองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ 
บริการท่ีเพ่ิมคุณ่าและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
S3.5 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้สูงอายุด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะและนวัตกรรม 
S3.6  ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิด
คุณค่าเพ่ิม 
S3.7 บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
และบริการวิชาการ 
S3.8 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือ Nondegree ให้มีมาตรฐานเพ่ือตรงกับความต้องการกับกลุ่มเหมายในกิจกรรม
ท่ีต้องการารายได้   

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 
KPI3.1.1 จํานวนหลักสูตรระยะสั้นท่ีจัดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
KPI3.2.1 จํานวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรมืออาชีพหรือผู้สอนมืออาชีพ 
KPI3.3.1 จํานวนกลุ่มเป้าหมายจากชุมชน ผู้ประกอบการ ท่ีเข้ารับการอบรม 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 
KPI3.4.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีไปขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่
เพ่ิมคุณค่าและต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
KPI3.5.1 จํานวนชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้สูงอายุด้วยองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและนวัตกรรม 
KPI3.6.1 จํานวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยนวัตกรรม และ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพ่ิม 
KPI3.7.1 จํานวนรายวิชาท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการบริการวิชาการ 
(1 หลักสูตรต้องมีการบูรณาการอย่างน้อย 3 เรื่อง) 
KPI3.8.1 จํานวนหลักสูตรระยะสั้น หรือ Non-Degree ให้มีมาตรฐานเพ่ือตรงกับความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายใน
กิจกรรมท่ีต้องการหารายได้ 

โครงการ/กิจกรรม 
P1 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
P2 โครงการสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรี 
P3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน 
P4 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ด้วยนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
P5 โครงการบริการวิชาการความรู้ทางดนตรีสากลสู่ชุมชน 
P6 โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาจากดินบึงบา(บึงบา) 
P7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สําหรับกลุ่ม Start-
up และผู้ประกอบการท่ัวไป 
P8 โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพ่ือพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมแนวสร้างสรรค์ 
P9 โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย 
P10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์ชุมชน 
P11 โครงการส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมเพ่ือเป็นอาชีพเสริมให้ผู้สูงวัย 
P12 โครงการศิลปกรรมบําบัดเพ่ือสุขภาพของผู้สูงวัย 
P13 โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี 
P14 โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ 
P15 โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P16 โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) จังหวัด
สุพรรณบุรี 
P17 โครงการ Thailand International Trombone Festival 2019 
P18 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 



 

 3 - 10
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

โครงการ/กิจกรรม 
P19 โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญา) 
P20 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟช่ันในระดับอุดมศึกษา “Fashion  V  Together the 
Student Fashion Showcase” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
4. Innovative Management : การบรหิารจัดการด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ (Objectives) 
O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อ      

ความยั่งยืน 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 

KR4.1 ผลงานท่ีสําเร็จจากการทํางานเชิงบูรณาการด้วยการทํางานในรูปแบบ Cluster ( Agro-food Innovation, 
Tourism & Creative Innovation) 
KR4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
KR4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
KR4.4 ผลการบริหารจัดการพื้นท่ีสีเขียวของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
S4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทํางานเชิงบูรณาการร่วมกันเพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค์ร
รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับอย่างย่ังยืน 
S4.2 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล 
S4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
S4.4 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้อยู่ใน 1-5  ของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 
KPI4.1.1 จํานวนงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะท่ีไปบูรณาการกับ Cluster 
KPI4.2.1 ร้อยละของผลประเมินความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
KPI4.3.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล 
KPI4.4.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้พัฒนาสู่พ้ืนท่ีสีเขียว 

โครงการ/กิจกรรม 
P1 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 
P2 โครงการการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ 
P3 โครงการพัฒนางานแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ 
P4 โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกับคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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โครงการ/กิจกรรม 
P5 โครงการพัฒนากระบวนการทํา KR การกํากับติดตามผลลัพธ์ เสนอกรรมการประจําคณะพิจารณาทุก 3 เดือน 
P6  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
P7 โครงการสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
P9 การเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
P10 จัดทํา ID Plan และ HRM 
P11 โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหน่งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 
P12 โครงการการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานเข้าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
P13 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับบุคลากร 
P14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
P15 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ตําแหน่งบริหารระดับต้น กลาง สูง 
P16 โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
P17 โครงการการหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ 
P18 โครงการทุนบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ 
P19 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (จัดการของเสียภายในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์) 
P20 โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P21 กิจกรรม 5 ส คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P22  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
P23 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
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บทท่ี 4 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
4.1    การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 3 ปีไปสู่การปฏิบัติ 

4.1.1 แนวทางการดําเนินงาน 

การดําเนินงานแปลงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ถ่ายทอดสู่ระดับคณะฯ เพ่ือให้
การดําเนินการของคณะฯ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจและถ่ายทอด
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ กลยุทธ์  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยไปสู่คณะฯ  โดยให้คณะฯ พิจารณาตามศักยภาพและความเช่ียวชาญเพ่ือนําไปจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์ / เป้าหมายได้อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้คณะฯ มีส่วนร่วมเสนอ
โครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะฯ มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับทิศทางการ
บริหารของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้
สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้  จึงได้กําหนดแนวทางของ โครงการ/กิจกรรม ตามตัวช้ีวัดกล
ยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังน้ี 

 

    
 

                                     แผนภาพท่ี 4 - 1 การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
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4.2  ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิท่ีสําคัญ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ.ศ.2563-2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวช้ีวัด
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

รวมทุกภารกิจ 
 

51 77 36,038,740 

  ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 19   
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 32   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  Learning to be Innovator : การ
เรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

 26 13,696,800 

  ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 5   
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 13   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 Research for Innovation : การวิจัย
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 8 2,832,800 

  ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 5   
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 7   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 Social & Culture Enhance by 
Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 

 20 10,583,150 

  ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 5   
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 8   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  Innovative Management : การ 
บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 

 23 8,925,990 

  ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key Results – KR) 4   
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (Key Performance Indicator – KPI) 4   

 
 
 



1 1

O1 O1

2563 2564 2565
KR 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 90 90 90 KR 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรด้านศิลปกรรมศาสตร์และมีคุณสมบัติตามบัณฑิต

ท่ีพึงประสงค์  (คุณสมบัติท่ีเป็นนวัตกร หมายถึง มีความคิดริเร่ิม ตัดสินใจบน

ฐานข้อมูล มีแนวคิดเชิงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านศิลปกรรมและ

สามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ศิลปะเป็น

ฐาน)

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/รองฯ

พัฒนานักศึกษา

KR 1.2 นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup) ช้ินงาน

/ปี

12 12 15 KR 1.2  มีช้ินงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ช้ินงาน/ปี รองฯวิชาการและวิจัย/รองฯ

พัฒนานักศึกษา

KR 1.3 นักศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard ร้อยละ 60 70 80 KR 1.3 บัณฑิตท่ีผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (เฉพาะหลักสูตรท่ีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ) ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/รองฯ

พัฒนานักศึกษา

KR 1.4 บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน ร้อยละ 45 50 55 KR 1.4 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบการหรือมีอาชีพอิสระ และได้ค่าตอบแทน

สูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/รองฯ

พัฒนานักศึกษา

KR 1.5 นวัตกรรมท่ีบัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพ่ือลดต้นทุน หรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบ

เชิงบวก

เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิง

พรรณน

า

KR 1.5 นวัตกรรมท่ีบัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับชุมชนหรือสถานประกอบการเพ่ือลด

ต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก

ช้ินงาน/ปี รองฯวิชาการและวิจัย/รองฯ

พัฒนานักศึกษา

S1.1 พัฒนาระบบท่ีส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเก่งและมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนา

ด้านศิลปะของประเทศ

KPI 1.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเก่งและมีศักยภาพด้านศิลปะเข้ามาศึกษาต่อ ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/ภาควิชา

S1.2 พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

KPI 1.2.1  จ านวนหลักสูตรปรับปรุงท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร รองฯวิชาการและวิจัย/ ภาควิชา

KPI 1.2.2 จ านวนหลักสูตรใหม่ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล หลักสูตร รองฯวิชาการและวิจัย/ ภาควิชา

3 5 7

10 12 14

60 65 70

45 50 55

4.3 แผนผังความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  คณะศิลปกรรมศาสตร์

เช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2568 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

90 95 100

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี
หน่วย

นับ
ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR): 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การผลิตบัณฑิตสู่นวัตรด้านศิลปกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์งานศิลปนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถของการแข่งขันทางศิลปะของประเทศ

S1.1 พัฒนาระบบท่ีส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ

10 20 30

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบุรี
2563 2564 2565

หน่วย

นับ
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะศิลปกรรมศาสตร์

S1.2 พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

1 1 (ป.โท)      4  (สายครู 3 /  ป.โท 1

  )

- 4 หลักสูตร (แฟช่ัน 1 /ป.

บัณฑิต 2/อุตสาหกรรม

ศิลป์(หัตถกรรม 1)

1



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์S1.3  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

KPI 1.3.1  ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนและส่ือการสอน เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย

S1.4  พัฒนาสมรรณะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

KPI 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (วิธีวัด : โดยประเมินจาก

อาจารย์ตท่ีผลการประเมินของนักศึกษาแต่ละคนได้คะแนนภาพรวมค่าเฉล่ียเกิน 

4.00 ข้ึนไป)

ร้อยละ รองฯพัฒนานศ.

S1.5 พัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการสร้าง

ต้นแบบนวัตกรรม ด้านศิลปะ

KPI 1.5.1 จ านวนห้องปฏิบัติการท่ีเป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านศิลปะ ห้อง รองฯบริหารและวางแผน

S1.6 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณบัติอาจารย์ท่ีพ่ึงประสงค์

KPI 1.6.1  ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพและเทคนิคการสอนท่ีทันสมัย ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/รองฯ 

บริหารและวางแผน

KPI 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีไปถ่ายทอดแลกเปล่ียนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม/

วิสาหกิจชุมชน

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/ภาควิชา

S1.7 พัฒนาระบบการจัดติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน

KPI 1.7.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลลัพธ์ของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีหลักสูตรก าหนด ร้อยละ รองฯ วิชาการและวิจัย

S1.8  มีการคัดสรรนักศึกษาท่ีมีทักษะความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานท่ีเหมาะกับ

การแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ

KPI 1.8.1 จ านวนหลักสูตรท่ีมีนักศีกษาท่ีมีทักษะความสามารถ และสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ

พร้อมท่ีจะแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

หลักสูตร รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

S1.9 พัฒนานักศึกษาให้เเกิดทักษะการสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรม

KPI 1.9.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีแนวคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (เฉพาะนศ.ปี3 

และปี4)

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

S1.10  พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

KPI 1.10.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาให้สอบผ่าน

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

2 3 4

90

5 10

85 90

S1.3 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีข้ึนและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมท้ังสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ

80 85

S1.5 สร้างระบบนิเวศน์เพ่ือการศึกษาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรมInnovation 

Zone,  Fabrication Lab, Maker club

90

S1.4 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

80

S1.8 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้เรียน

11 12 12

15

S1.7 พัฒนาระบบเพ่ือดึงดูดบุคลากรท่ีดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาท างานกับองค์กร

80 85 90

S1.6 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ท่ีพึงประสงค์

80 85

100 100

S1.9 พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, UBI)

10 15 20

S1.10 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

100



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์S1.11  ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านอาชีพในการเป็นผู้ประกอบการ

KPI 1.11.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เชิงเป็นผู้ประกอบการ (นศ.ปี3 - 4) ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

S1.12 S1.12  พัฒนาการสร้างอาชีพผู้ประกอบการอิสระ

KPI 1.12.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือประกอบการใน

วิชาชีพ (นศ.ปี3-4)

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

S1.13 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต

KPI 1.13.1  ร้อยละของนักศึกษาท่ีน าศิลปนิพนธ์ไปพัฒนาให้กับชุมชนหรือสถานประกอบการ

เพ่ือสร้างรายได้และมูลค่าเพ่ิม

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.

P1.1 P1.1
- 146,000      150,000  - 200,000     - ผศ.คมสัน เรืองโกศล/ ผศ.

ดร.ณปภัช

P1.2 P1.2

P1.3 P1.3
- -   1,800,000  - 2,000,000  - รองฯบริหารและวางแผน

P1.4 P1.4

P1.5 P1.5
    100,000 150,000     รองฯ วิชาการและวิจัย

P1.6 P1.6
- -  -    10,000 - 10,000      รองฯพัฒนานศ.

- -  -    30,000 - 30,000      รองฯพัฒนานศ.

P1.7 P1.7
- -  -    20,000 - 20,000      รองฯพัฒนานศ.

- -  -    30,000 - 30,000      รองฯพัฒนานศ.

P1.8 P1.8

P1.9 P1.9

P1.10 P1.10

P1.11 P1.11
- 90,000    - 90,000   - 90,000      อ.ทศพร สุธรรม

P1.12 P1.12
- -  -   100,000 100,000     - รองฯวิชาการและวิจัย

40

S1.11 ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับท่ีตลาดต้องการ

30 35

โครงการปรับประบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกและเพ่ิมโอกาสของการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ
โครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ

โครงการพัฒนาบัณฑิต(นวัตกร)ให้มีทักษะแห่งอนาคต (Global–Mindset ทักษะการคิด การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม) ผ่านรูปแบบ WIL

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประลอง ท่ีรองรับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปให้รองรับการพัฒนานวัตกรและผู้ประกอบการอิสระสร้างสรรค์นวัตกรรม

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนเพ่ือเรียนรู้ Learn how to Learn

20

โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี

20 25 30

10 15

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

2563 2564 2565

โครงการ/กิจกรรม : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill)

โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้เป็นผู้สร้างนวัตกร ผู้ประกอบการและนักธุรกิจใหม่

โครงการพัฒนาทักษะและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะและประเมินสมรรถนะด้าน ICT ของนักศึกษา

โครงการพัฒนาบัณฑิตนวัตกรรมสู่ความเป็น Start up ในลักษณะ Innopreneur , UBI และยุวสตาร์ทอัพ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนอกช้ันเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา (Innovation Zone Fabrication Lab,  Maker club )

โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดแก่อาจารย์ Problem Solving, Analysis Thinking, Design Thinking, Innovative Thinking

โครงการส่งเสริมเทคนิคการสอนเพ่ือสร้างสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานสากล

โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนสู่มาตรฐานสากล

กิจกรรมการใช้ Cloud Technology Tools เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน

รูปแบบการเรียนรู้แบบ Learn how to Learn จัดโดยคณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม

1.โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบของนักศึกษา

1.โครงการเสริมศักยภาพความเป็นครูวิชาชีพด้านนวัตกรรมและส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา

2..โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการแลกเปล่ียนศิลปินระหว่างประเทศ (Artist Residency)

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์
P1.13 P1.13

156,500  -     150,000  - 160,000     - ผศ.คมสัน เรืองโกศล

P1.14 P1.14
- -     100,000  -      100,000 - รองฯบริหารฯ/รองฯวิชาการฯ/

ประธานหลักสูตร

P1.15 P1.15

P1.16 P1.16
- 200,000      200,000  - 250,000     - อ.ทศพร  สุธรรม

- 200,000      200,000  - 250,000     - อ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์

- 200,000      250,000  - 250,000     - ผศ.คมสัน เรืองโกศล

- 120,000      120,000  - 120,000     - ดร.นวเทพ นพสุวรรณ

- 100,000      100,000  - 100,000     - อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

- -     100,000  - 100,000     - อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

- 200,000   -   200,000 - 200,000     รองฯ พัฒนานศ.

P1.17 P1.17

P1.18 P1.18
- 200,000      200,000  - 300,000     - ผศ.คมสัน เรืองโกศล

P1.19 P1.19
- 100,000      150,000  - 200,000     - อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

- 100,000      100,000  - 100,000     - อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

P1.20 P1.20

P1.21 P1.21
- 500,000      600,000  - 700,000     - อ.ทศพร  สุธรรม

- 40,000    -    50,000 - 60,000      อ.ถาวรดา จันทนะสุต

P1.22 P1.22
- -     200,000  - 200,000     ศูนย์อัตลักษณ์ (ทุกสาขาวิชา)

P1.23 P1.23
- -  -   100,000 - 100,000     รองฯวิชาการฯ/ประธานหลักสูตร

P1.24 P1.24
- 54,300    -    80,000 - 80,000      ผศ.ดร.ณปภัช เจริญผล

P1.25 P1.25

P1.26 P1.26
- -  -    80,000 - 80,000      รองฯวิชาการฯ/ประธานหลักสูตร

P1.27 P1.27

โครงการยกระดับทักษะบุคลากรวัยท างานและพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม (Non degree)

โครงการพัฒนาก าลังคนท่ีสามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา / การเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

.โครงการการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์

สู่ความเป็นเลิศ

โครงการจัดอบรมการสร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบมัลติมีเดียด้วยระบบ MOOCs

โครงการส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์วิชาชีพ การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ

โครงการพัฒนาอาจารย์สู้เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม

โครงการพัฒนาระบบรองรับผู้ท่ีมีประสบการณ์สูงจากภายนอกเข้ามาเป็นอาจารย์และผู้เช่ียวชาญ

โครงการติดตามประเมินผลตามคุณลักษณะความเป็นนักนวัตกรของนักศึกษาทุกช้ันปี

โครงการส่งเสริมให้มีการแข่งขันนวัตกรรมของนักศึกษา

โครงการต่อยอดนวัตกรรมจากนักศึกษาสู่งานพาณิชย์

โครงการส่งเสริมการแปลงงานวิจัยของนักศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรม

โครงการสร้างบรรยากาศจ าลองการท าธุรกิจ

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล

โครงการผลิตบัณทิตพันธ์ุใหม่ (หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับเครือข่าย)

โครงการพัฒนาแผนการเรียนด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบ Credit bank เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ

โครงการการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายของคณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาแผบการเรียนด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์ผ่านระบบ Credit Bank คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์

2..โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางดนตรี

2..โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ MOOCs

.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับกลุ่ม Start-up และผู้ประกอบการท่ัวไป

โครงการพัฒนาอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์สู่เส้นทางการพัฒนานวัตกรรม

1.โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์

โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี

1.โครงการแสดงผลงานนักศึกษาทางดนตรี

2.โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

3.โครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี

4.โครงการการแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล

5.โครงการแสดงผลงานนักศึกษาทางดนตรี

6. โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ทางดนตรี

7.โครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ าเงินเกมส์



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2 2

O2 O2

2563 2564 2565

KR 2.1 งานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันถูกน าไปใช้ประโยชน์ เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิง

พรรณน

า

KR 2.1 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันถูก

น าไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม)

ช้ินงาน/ปี รองฯวิชาการและวิจัย

KR 2.2 งานวิจัย นวัตกรรม ท่ีตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกน าไปใช้ประโยชน์ เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิง

พรรณน

า

KR 2.2  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกน าไปใช้

ประโยชน์(พิจารณาจากคุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม)

ช้ินงาน/ปี รองฯวิชาการและวิจัย

KR 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพ่ือให้

มีความเข้มแข็งและย่ังยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม)

เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิง

พรรณน

า

KR 2.3 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนใน

รูปแบบนวัตวิถี สู่ Social Innovation  เพ่ือให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 

(พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม)

ช้ินงาน/ปี รองฯวิชาการและวิจัย

KR 2.4 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกน าไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 30 30 30 KR 2.4  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกน าไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ช้ินงาน/ปี รองฯวิชาการและวิจัย

KR 2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation 

จ านวน publication เงินทุนจากภายนอก จ านวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ)

เฉล่ีย

ร้อยละ

20 20 20 KR 2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง (อาทิ

เช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จ านวน publication เงินทุนจากภายนอก 

จ านวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ) (นับจากจ านวนช้ินงาน)

ช้ินงาน/ปี รองฯวิชาการและวิจัย

S2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ

KPI 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ียกระดับคุณภาพงานวิจัยงานสร้างสรรค์นวัตกรรมให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย

S2.2 ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้มีคุณภาพตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ

KPI 2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ ผลงาน รองฯวิชาการและวิจัย

S2.3  ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ า ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

KPI 2.3.1  จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือลดความเหล่ือมล้ า

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม

ผลงาน รองฯวิชาการและวิจัย

S2.4 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิง

พาณิชย์สู่ชุมชน

KPI 2.4.1 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลงาน รองฯวิชาการและวิจัย

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

Research for Innovation: การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม Research for Innovation : การวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม

5 7 9

เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านศิลปกรรม ท่ีส่งผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของประเทศ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี
หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR): 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย
2563 2564 2565

2 3 4

5 7 9

1 2 3

7 8 9

S2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

20 25 30

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบุรี
2563 2564 2565

กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วย

นับ
ค่าเป้าหมาย

S2.3 ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดความเหล่ือมล้ า

5 10 15

S2.2 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ท้ังใน

และต่างประเทศ

5 10 15

S2.4 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

10 15 20



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์S2.5  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัย นักสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์

ประเทศ

KPI 2.5.1 จ านวนอาจารย์ท่ีเป็นนักวิจัย นักสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์

ประเทศ (รวมถึงการตีพิมพ์บทความวิจัย รางวัล ระดับชาติและนานาชาติ)

คน รองฯวิชาการและวิจัย

S2.6 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือน าไปจดอนุ

สิทธิบัตร สิทธิบัตร และต่อยอดในเชิงพาณิชย์

KPI 2.6.1 จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ท่ีจดทะเบียนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและต่อยอดใน

เชิงพาณิชย์ การตีพิมพ์งานวิจัยและรางวัล ระดับชาติและนานาชาติ

ผลงาน รองฯวิชาการและวิจัย

S2.7 แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุบงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

KPI 2.7.1  จ านวนเงินจากแหล่งทุนภายนอกท่ีได้รับการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

งานนวัตกรรม

ล้านบาท รองฯวิชาการและวิจัย

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.
P2.1

P2.1

P2.2
P2.2

P2.3
P2.3

P2.4
P2.4

- -     200,000  - 300,000     - คณาจารย์คณะฯ/รองฯ วิชาการฯ

P2.5
P2.5

P2.6
P2.6

77,800    -       80,000  - 85,000      - อ.ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์

P2.7

P2.7

- 40,000    -    50,000 - 50,000      อ.อาทิตยา เงินแดง

P2.8
P2.8

- 40,000       120,000  - 150,000     - อ.ณัฐพล ซอฐานานุศักด์ิ

25 30

S2.5 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ประเทศ

20

S2.7 แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

1 1.5 2

20

S2.6 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท้ัง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์

10 15

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ (BCG Economy / AI & Data Economy / Creative 

Economy / Sharing Economy / RDI for S-Curve Industries)

โครงการส่งเสริมการท าวิจัยข้ันแนวหน้า Frontier research เพ่ือก าหนดอนาคตของประเทศ

โครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายด้วยทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และการเกษตร เช่น Circular Economy เน้น Zero-waste / PM 2.5 / Smart Farming / การ

จัดการน้ า

โครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์สังคมสูงวัย

โครงการวิจัยเพ่ือตอบโจทย์สังคมคุณภาพและความม่ันคง

โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี โครงการ/กิจกรรม : คณะศิลปกรรมศาสตร์
กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

2563 2564 2565

โครงการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการนวัตกรรมเพ่ือสังคม

โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาเมือง

โครงการส่งเสริมการต่อยอดนวัตกรรมสู่งานพาณิชย์

โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาจากดินบึงบา (บึงบา)

โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติท่าร าของผู้เรียน

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

.โครงการการประยุกต์ลวดลายอัตลักษณ์ไทยทรงด าเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทของตกแต่ง

บ้าน

โครงการวิจัยทางศิลปกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมผู้สูงวัย



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์P2.9
P2.9

- 40,000    -    40,000 - 40,000      อ.สุจิตรา พาหุการณ์

P2.10
P2.10

- -     200,000  - 250,000     - ผศ.ดร.ชมจันทร์,ผศ.จุฑามาศ

,ผศ.ดร.บุญเรือง

P2.11
P2.11

- 40,000    -    60,000 - 70,000      รองฯวิชาการและวิจัย

P2.12
P2.12

- -  -   400,000 500,000     - รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

P2.13
P2.13

3 3

O3 O3

2563 2564 2565
KR 3.1 พัฒนาก าลังคน (Re - skills, Up - Skills, New - Skills)   ท่ีตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและEEC  

ด้วย Short  Course Training

คน 1,000       1,500       2,000  KR 3.1 พัฒนาก าลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

สร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัย Short Course Training , Non-Degree

คน รองฯวิชาการและวิจัย/ภาควิชา

KR 3.2 นวัตกรรมท่ีน าไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน นวัตกรรม 12 15 20 KR 3.2 นวัตกรรมท่ีน าไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/

ชุมชน

นวัตกรรม รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

KR 3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  

และส่ิงแวดล้อมของชุมชน

เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิง

พรรณน

า

KR 3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มี

ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ชุมชน รองฯวิชาการและวิจัย

KR 3.4 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิงพรรณนา เชิง

พรรณน

า

KR 3.4 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมน าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

องค์

ความรู้/

นวัตกรรม

รองฯวิชาการและวิจัย/รองฯ

พัฒนานศ./ภาควิชา

KR 3.5 รายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 20 20 KR 3.5 รายได้จากการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน (ต้องมีก าไร 20%) ร้อยละ รองฯวิชาการและวิจัย/ศูนย์

COE/ภาควิชา

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการท าวิจัย/พัฒนานวัตกรรมและเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงการส่งเสริมการวิจัยข้ามชาติด้วยทุนวิจัยจากต่างประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการวิจัยของประเทศ

โครงการส่งเสริมการเขียนบทความงานวิจัยระดับนานาชาติ การจดสิทธิบัตร และการร่วมทุน  

โครงการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมนวัตกรรม

โครงการจิตรกรรมก ามะลอร่วมสมัย

โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่งานวิจัยระดับชาติและนานาชาติและน าไปสู่

การจดสิทธิบัตร

โครงการจัดท าวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ออนไลน์

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์

เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถ่ิน และเพ่ิมคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยนวัตวิถี การสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมท้องถ่ินด้วยงานศิลปกรรม และเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยนวัตวิถี

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี
หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR): 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย

1 1 1

3 4 5

2563 2564 2565
100 150 200

2 3 3

20 20 20



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

S3.1
พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันตามความต้องการกลุ่มเป้าหมาย

KPI 3.1.1
จ านวนหลักสูตรระยะส้ันท่ีจัดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร รองฯวิชาการและวิจัย

S3.2
พัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรมืออาชีพ

KPI 3.2.1
 จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรมืออาชีพหรือผู้สอนมืออาชีพ คน คณาจารย์คณะฯ

S3.3
จัดหากลุ่มเป้าหมายชุมชน ผู้ประกอบการ เข้ารับการอบรม

KPI 3.3.1
 จ านวนกลุ่มเป้าหมายจากชุมชน ผู้ประกอบการ ท่ีเข้ารับการอบรม คน ภาควิชา 

S3.4
ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขับเคล่ือน

ให้เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ บริการท่ีเพ่ิมคุณ่าและต่อยอดเชิงพาณิชย์

KPI 3.4.1
จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีไปขับเคล่ือนให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการท่ีเพ่ิมคุณค่าและต่อยอดเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้ อ.ศรศิลป์ /COE/อัตลักษณ์

S3.5
ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้สูงอายุด้วยองค์ความรู้ด้าน

ศิลปะและนวัตกรรม

KPI 3.5.1
จ านวนชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและผู้สูงอายุ

ด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะและนวัตกรรม

ชุมชน อ.ศรศิลป์ /COE/อัตลักษณ์

S3.6
 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยนวัตกรรม 

และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพ่ิม

KPI 3.6.1
จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพ่ิม

องค์ความรู้ รองฯพัฒนานศ./ภาควิชา

S3.7
บูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และบริการวิชาการ

KPI 3.7.1

จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และการบริการวิชาการ (1 หลักสูตรต้องมีการบูรณาการอย่างน้อย 3 เร่ือง)

รายวิชา รองฯวิชาการและวิจัย/

ภาควิชา/หลักสูตร

S3.8
พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน หรือ Nondegree ให้มีมาตรฐานเพ่ือตรงกับความ

ต้องการกับกลุ่มเหมายในกิจกรรมท่ีต้องการารายได้

KPI 3.8.1
 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน หรือ Non-Degree ให้มีมาตรฐานเพ่ือตรงกับความ

ต้องการกับกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมท่ีต้องการหารายได้

หลักสูตร รองฯวิชาการและวิจัย/

ภาควิชา/หลักสูตร

3

40 50 60

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบุรี
2563 2564 2565

กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วย

นับ
ค่าเป้าหมาย

S3.2 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการท่ีเพ่ิมมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

20 25 30

S3.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบท่ีก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน

3 4 5

S3.3 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

300 450 600

S3.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพ่ิม

1 1 1

S3.5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน

3

12 15 20

4 5

S3.6 ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้

2 3



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.
P3.1

P3.1
- -  -   300,000 400,000     - รองฯบริหารและวางแผน/

บุคลากรคณะฯ

P3.2
P3.2

P3.3 P3.3 - 100,000      120,000  - 150,000     - อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

- 146,400      146,400  - 150,000     - อ.บรรทม น่วมศิริ/อ.ประวิทย์ 

ฤทธิบูลย์

- -     300,000  - 300,000     - รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

- -       62,750  - 65,000      - อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

77,800    -       80,000  - 85,000      - ผศ.ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์

P3.4
P3.4

- 156,500      150,000  - 160,000     - ผศ.คมสัน เรืองโกศล

P3.5 P3.5

P3.6 P3.6

P3.7 P3.7

P3.8 P3.8

P3.9 P3.9

P3.10
P3.10

- -     500,000  - 500,000     - รองฯวิชาการและวิจัย

P3.11
P3.11

P3.12
P3.12

117,600  -     216,300  - 220,000     - ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสร้างสรรค์ชุมชน - -     400,000  - 500,000     - ผศ.คมสัน  เรืองโกศล

P3.13 P3.13

P3.14 P3.14

P3.15 P3.15

P3.16 P3.16

P3.17
P3.17

- -     500,000  - 500,000     - รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

P3.18
P3.18

- -     300,000  - 300,000     - รองฯวิชาการและวิจัย/หลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับก าลังคน Up skill  Re skill  New skill เพ่ือตอบโจทย์ 10 S-Curve และ EEC ในรูปแบบ Short Course Training โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านศิลปกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมก าลังคนด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ BCG (BCG Economy Model เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน 

ได้แก่ B- Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว)

โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

โครงการส่งเสริม Local Start Up ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีInnovation zone เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบ Local Start Up

โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี โครงการ/กิจกรรม: คณะศิลปกรรมศาสตร์
กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)
2563 2564 2565

1.โครงการสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางดนตรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ส าหรับกลุ่ม Start-up และผู้ประกอบการท่ัวไป

2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะศิลปะการแสดงยุวศิลปิน

3.โครงการบริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ด้วยนวัตกรรมเพ่ือสังคม

4.โครงการบริการวิชาการความรู้ทางดนตรีสากลสู่ชุมชน

5.โครงการการอบรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาจากดินบึงบา(บึงบา)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความย่ังยืนของชุมชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมนวัตวิถีด้วย Creative Industry

โครงการพัฒนาชุมชนสังคม พ้ืนท่ีรอบมหาวิทยาลัยและ Area based  ให้เป็นเมือง Green and Smart น่าอยู่ด้วยนวัตกรรม

โครงการพัฒนาเมืองปทุมสู่ Smart City

โครงการส่งเสริมการน านวัตกรรมไปใช้ช่วยเหลือการด ารงชีวิตของผู้สูงวัย

โครงการส่งเสริมงานอาชีพหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้สูงวัย (New skill)

โครงการพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart SMEs ด้วยงานวิจัยนวัตกรรม

โครงการพัฒนาหมู่บ้านราชมงคลธัญบุรีด้วยนวัตกรรมชุมชนเพ่ือการหลุดพ้นจากความยากจนอย่างย่ังยืน

โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตร / ระบบ Smart farm

โครงการส่งเสริมการปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเกิดใหม่ และเทคโนโลยีท่ีเป็นจุดเปล่ียน (Disruptive Tech)

โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่ม 10 s-curve

โครงการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ BCG

โครงการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพ่ือพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมแนวสร้างสรรค์

1.โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย

โครงการส่งเสริมงานด้านศิลปกรรมเพ่ือเป็นอาชีพเสริมให้ผู้สูงวัย

โครงการศิลปกรรมบ าบัดเพ่ือสุขภาพของผู้สูงวัย



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์P3.19 P3.19 160,000  -     160,000  - 170,000     - ผศ.ริสสวัณ อรชุน

103,000  -     104,400  - 110,000     - อ.คมกริช สวัตสดิรมย์

150,000  -     200,000  - 250,000     - ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก

428,000  -     500,000  - - - อ.คมกริช สวัตสดิรมย์

P3.20
P3.20

- 40,000    -    70,000 - 100,000     อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

- -     200,000  - 250,000     - อ.อนันท์พร เอ่ียมชาญบรรจง

P3.21
P3.21

69,000    -       80,000  - 85,000      - อ.ศรศิลป์  โสภณสกุลวงศ์

P3.22
P3.22

P3.23
P3.23

P3.24
P3.24

- 100,000   -   120,000 - 130,000     อ.หัตถศิลป์ รุ่งเจริญอัศวกุล

4 4

O4 O4

2563 2564 2565
KR 4.1 ผลงานท่ีส าเร็จจากการท างานเชิงบูรณาการด้วยการท างานในรูปแบบ Cluster ผลงาน 5 7 10 KR 4.1 ผลงานท่ีส าเร็จจากการท างานเชิงบูรณาการด้วยการท างานในรูปแบบ Cluster ( 

Agro-food Innovation, Tourism & Creative Innovation)

ผลงาน รองฯฝ่ายวิชาการฯ/ รองฯฝ่าย

บริหารฯ

KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 85 90 95 KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA)

ร้อยละ รองคณบดี 3 ฝ่าย

KR 4.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และส่ิงแวดล้อมของชุมชน

ร้อยละ 80 85 90 KR 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ร้อยละ รองคณบดี 3 ฝ่าย

KR 4.4 รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 10 10 KR 4.4 ผลการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ รองฯบริหารและวางแผน/

หสค./ภาควิชา

KR 4.5 ผลการจัดล าดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล

  - การประเมินจาก QS Stars Ratings

ดาว เร่ิมเข้ารับ

การประเมิน

4

ดาว

  - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 ใน 15

ของประเทศ

1 ใน 10

ของประเทศ

1 ใน 10

ของ

ประเทศ

Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี เป้าประสงค์  (Object)  / ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

19. โครงการบริการวิชาการเพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

20. โครงการเผยแพร่ศิลปะ หัตถกรรม การแสดง ดนตรี ในระดับชาติหรือนานาชาติ

21. โครงการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาขับเคล่ือนให้เป็นผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ)ท่ีมีคุณค่า มูลค่า

เชิงนวัตวิถีหรือเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน

22. โครงการให้บริการทดสอบข้ันสูง

23. โครงการให้บริการทดสอบและสอบเทียบวัสดุ เคร่ืองมือวัด และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-CURVE

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟช่ันในระดับอุดมศึกษา “Fashion  V  

Together the Student Fashion Showcase”

5

2565
1 1 1
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การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือความย่ังยืน การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปล่ียนแปลงเพ่ือความย่ังยืน

ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR) : มทร.ธัญบุรี
หน่วย

นับ
ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ (Key Results –KR): 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย

2563 2564

80 85 90

5 5

1.โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

1.โครงการ Thailand International Trombone Festival 2019

โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกวัดปัญญานันทาราม (วัดปัญญา)

2.โครงการพิธีไหว้ครูและครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ

3.โครงการการปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เยาวชน-ชุมชนของคณะศิลปกรรมศาสตร์

4.โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรมไทยพุทธศิลป์ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัง

ยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี

2..โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

24. โครงการให้บริการวิชาการโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือ

เพ่ือสร้างรายได้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์

S4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันเพ่ือ

การพัฒนาศักยภาพองค์รรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับอย่างย่ังยืน

KPI 4.1.1 จ านวนงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านศิลปะท่ีไปบูรณาการกับ Cluster ผลงาน รองฯวิชาการฯ/ภาควิชา

S4.2 ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

KPI 4.2.1 ร้อยละของผลประเมินความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ร้อยละ คณบดี/รองคณบดี 3 ฝ่าย/หสค.

S4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

KPI 4.3.1 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ รองฯฝ่ายบริหารฯ/ผช.คณบดี

ฝ่ายบริหาร/หสค.

S4.4 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้อยู่ใน 1-5  ของ

มหาวิทยาลัย

KPI 4.4.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้พัฒนาสู่พ้ืนท่ีสีเขียว ระดับ รองฯฝ่ายบริหารและวางแผน/

หสค./ผช.คณบดีฝ่ายบริหารฯ/

ภาควิชา

S4.5

KPI 4.5.1

งปม. งรด. งปม. งรด. งปม. งรด.
P4.1 P4.1 - -  -   600,000 700,000     - รองฯบริหารและวางแผน/

หสค./ผช.คณบดีฝ่ายบริหาร/

ภาควิชา
- 54,300    -    55,000 60,000      - ผศ.ดร.ณปภัช เจริญผล

P4.2 P4.2 - 300,000   -   400,000 400,000     - รองฯบริหารและวางแผน

- -       57,000  - 60,000      - รองฯวิชาการและวิจัย

P4.3 P4.3 - -     150,000  - 150,000     - รองฯ 3 ฝ่าย/ภาควิชา/หสค.

- -  -   100,000 150,000     - รองฯบริหารฯ/ผช.คณบดีฝ่าย

บริหาร/รองฯวิชาการฯ

P4.4 P4.4 - -  -    50,000 - 70,000      คณบดี/รองฯ 3 ฝ่าย

P4.5 P4.5

2565

S4.4 แสวงหารายได้เพ่ือสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

5

S4.3 3. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

S4.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการท างานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับ

การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับอย่างย่ังยืน (Organization Transformation) 

1 3 5

S4.2

2563 2564 2565

กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะศิลปกรรมศาสตร์
หน่วย

นับ
ค่าเป้าหมาย

2563 2564

80 85

S4.5 ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล

90

85 90 95

ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

5 5

โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี

โครงการส่งเสริมการท างานเชิงบูรณาการ

โครงการยกระดับศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพบริหารจัดการ

โครงการสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

โครงการทบทวนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ และการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง

โครงการ/กิจกรรม: คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

กรอบระยะเวลา/งบประมาณ (ระบุ : จ านวนเงินงบประมาณ)

กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบุรี

2..โครงการการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ

2.. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

2.โครงการการทบทวนระบบและกลไกการประกับคุณภาพการศึกษาภายในและจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์

1..โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1.โครงการพัฒนางานแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ

1.โครงการพัฒนากระบวนการท า KR การก ากับติดตามผลลัพธ์ เสนอกรรมการประจ าคณะ

พิจารณาทุก 3 เดือน

โครงการสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาลคณะศิลปกรรมศาสตร์



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธ์ิท่ีส าคัญ/กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ

 : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  มทร.ธัญบุรี  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : คณะศิลปกรรมศาสตร์P4.6 P4.6 - 56,100    -   200,000 700,000     - รองฯฝ่ายบริหารและวางแผน /

หสค./ผช.คณบดี/ภาควิชา

- -  -  - - - รองฯฝ่ายบริหารและวางแผน /

หสค./ภาควิชา

รองฯฝ่ายบริหาร/หสค.

- -       65,600  - 70,000      - รองฯฝ่ายวิชาการฯ/ รองฯฝ่าย

บริหารฯ

- -       89,590  - 90,000      -

- 100,000   -   100,000 120,000     - รองฯวิชาการฯ/ประธานหลักสูตร

- -  -   300,000 500,000     500,000     รองฯบริหารฯ/ผช.คณบดีฝ่าย

บริหาร/หน.ภาควิชา/หสค.

P4.7 P4.7 - -  -   200,000 500,000     - รองฯ 3ฝ่าย/ภาควิชา/หสค.

P4.8 P4.8

P4.9 P4.9 - 68,400    -   300,000 300,000     - รองฯบริหารฯ/ผช.คณบดีฝ่าย

บริหาร

P4.10 P4.10 - -  -   200,000 300,000     - รองฯวิชาการฯ/ศูนย์COE

P4.11 P4.11 - -  -   200,000 200,000     - รองฯพัฒนานศ.

P4.12 P4.12

P4.13 P4.13 - - -    30,000 30,000      - รองฯฝ่ายบริหารฯ/ผช.คณบดี

ฝ่ายบริหาร/ประธานกก.อาคาร

ฯ/ภาควิชา/หสค.

- -       20,000  - 30,000      รองฯฝ่ายบริหารฯ/ผช.คณบดี

ฝ่ายบริหาร/ประธานกก.อาคาร

ฯ/ภาควิชา/หสค.

- -  -    50,000 50,000      - รองฯฝ่ายบริหารฯ/ผช.คณบดี

ฝ่ายบริหาร/ประธานกก.อาคาร

ฯ/ภาควิชา/หสค.

- -  -    50,000 50,000      - รองฯฝ่ายบริหารฯ/ผช.คณบดี

ฝ่ายบริหาร/ประธานกก.อาคาร

ฯ/ภาควิชา/หสค.

- -  -    50,000 50,000      - รองฯฝ่ายบริหารฯ/ผช.คณบดี

ฝ่ายบริหาร/ประธานกก.อาคาร

ฯ/ภาควิชา/หสค.

5.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

2.โครงการจิตอาสาร่วมใจพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์

3.กิจกรรม 5 ส คณะศิลปกรรมศาสตร์

4.โครงการสร้างเสริมสุขภาวะภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) รองรับการจัดอันดับโดย University of Indonesia (UI)

โครงการจัดท าและพัฒนาบุคลากรตามกรอบ IDP

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งบริหารระดับต้น กลาง สูง

โครงการพัฒนาการหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการพัฒนาการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาการหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการระดมทุนเงินบริจาคท้ังจากศิษย์เก่าภาคประกอบการและประชาชนท่ัวไป

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกมิติสู่การจัดอันดับด้วย QS Stars

โครงการการหารายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์

โครงการทุนบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้ประกอบการ

1.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (จัดการของเสียภายในคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์)

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งบริหารระดับต้น กลาง สูง

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

4..โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งคณะศิลปกรรมศาสตร์

5..โครงการการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานเข้าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้

6.โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากร

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์

2.การเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก

3.จัดท า ID Plan และ HRM



 

 5 - 1
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บทท่ี 5 
การกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

 

การกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565  ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้การขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2580 และแผนปฏิบัติ
ราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การติดตามความก้าวหน้าและ
การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีระบบการติดตามประเมินผล 
โดยยึกหลักการกระจายอํานาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซ่ึงมี คณบดี รองคณบดีและหัวหน้า
ภาควชา  เป็นผู้มีอํานาจและบทบาทอย่างเต็มท่ีในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบ
ติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีตนรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริหารคณะ นําข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ของคณะกรรมการ จัดทําแผนและสรุปในภาพรวมของคณะ เพ่ือทราบผล
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ให้งานบรรลุเป้าหมายของคณะศิลปกรรมศาสตร์ นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ต่อไป 

การติดตามผลประเมินผลเป็นกลไกสําคัญ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  โดยคณะฯ มีการดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง กับ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้  ระยะเวลาในการติดตามแบ่งออกเป็นรายไตรมาส จํานวน 4 ครั้งต่อปี คือ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน  เพ่ือให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

         
    แผนภาพท่ี 5 - 1  การติดตามและประเมินผล 
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5.1  กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบด้วยผลสําเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับผลผลิต : ประเมินผลสําเร็จของประเด็นการพัฒนาท่ีเป็นเงื่อนไขความสําเร็จของ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ระดับผลลัพธ์ : ประเมินผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลิตตามเป้าหมายหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(Stakeholders audit) 
 

5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกลไกสําคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ืองโดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ระยะเวลาในการ
ติดตามแบ่งออกเป็นรายไตรมาส จานวน 4 ครั้งต่อปี คือ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รอบ 3 
เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  โดยให้คณะฯ นําเสนอความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานของคณะฯ รายไตรมาส ในรอบปีงบประมาณ  
 

5.3  กรอบความเช่ือมโยงผลสําเร็จ 
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสําเร็จตามเป้าหมาย                 

กลยุทธ์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการนํากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี  พ.ศ.2563-2565  ไปพิจารณาให้มีการ
ดําเนินการท่ีสําคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีสนองตอบกลยุทธ์ของคณะฯ และส่งผล
สําเร็จต่อเป้าหมายระดับมหาวิทยาลยั  ตามลําดับ ดังน้ี 

ระดับท่ี 1 ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดย
หน่วยงาน ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/กอง 

ระดับท่ี 2 ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดย
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย  ทําหน้าท่ีประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย 
โดยการบูรณาการผลสําเร็จของการดําเนินงานในระดับท่ี 1 

 

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
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5.5  แนวทางบริหารความเส่ียงและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
ในการบริหารยุทธศาสตร์และการดําเนินงานของ มทร.ธัญบุรี  ได้นําแนวคิดการบริหาร

ความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการต้ังคณะทํางานฯ ท่ีเกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเส่ียง ท่ี
จะเกิด ข้ึน  ท้ั งความเสี่ ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น  ความเสี่ ยงจากการดํ าเนินงาน  ความเสี่ ยง 
ด้านทรัพยากร การทุจริต ) หรือความเสี่ ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น  ความคาดหวังของสั งคม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ 
ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซ่ึงคณะทํางานฯ จะทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยประเมินว่าความเสี่ยงท่ีได้กําหนดข้ึนมาน้ันๆ มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง จากน้ันจะกําหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงน้ันๆ เกิดข้ึน 
จากน้ัน จะดําเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะซ่ึงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของ มทร.ธัญบุรี  อาจจะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีทํา
หน้าท่ีทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ มทร.ธัญบุรี รวมถึง แนวทางการ
ดําเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ มทร.ธัญบุรี ต้องปรับเปล่ียนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจนําเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ท่ีประชุมผู้บริหารของ มทร.ธัญบุรี  และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาโดยตรง 
และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ข้ึน ก็จะขออนุมัติการเปล่ียนแปลงต่อผู้บริหาร ของ มทร.
ธัญบุรี และแจ้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ทุกระดับทราบถึงแนวทางท่ี
เปล่ียนแปลงไปด้วย 
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