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สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารการท าแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

( SWOT  ANALYSIS : 22 เม.ย.2556 ) 
วทิยากร : นางศิริวชิ ดโนทยั   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน เช่ียวชาญ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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ตารางที ่1   จุดแขง็  ( เรียงตามล าดบัคะแนน ) 
 

ตารางที ่2   จุดอ่อน ( เรียงตามล าดบัคะแนน ) 
 

ล าดบัที ่ จุดแข็ง คะแนน  

1  คณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 93  

2  มีอตัลกัษณ์เฉพาะ 59  

3  หลกัสูตรมีความหลากหลายและไดม้าตรฐาน 54  

4  องคก์รมีขนาดเลก็และมีความสมัพนัธ์เหนียวแน่น 26  

5  มีพ้ืนท่ีรองรับการขยายตวัและการจดักิจกรรม 23  

6  บุคลากรทุ่มเทในการท างาน 23  

7  นกัศึกษากลา้แสดงออกและกลา้แสดงความคิดเห็น 13  

8  บุคลากรมีความเช่ียวชาญหลากหลายสามารถเปิดสาขาอ่ืนๆเพ่ิมเติมในอนาคต 10  

9  มีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญต่างชาติ  9  
 

 

ล าดบัที ่ จุดอ่อน  คะแนน  

1  การบริหารจดัการไม่ชดัเจน  83  

2  งบประมาณไม่เพียงพอ  68  

3  บุคลากรขาดความสามคัคี 38  

4  สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอและห่างไกลจากกนั ขาดเอกภาพ 31  

5  การส่ือสารภายในขาดประสิทธิภาพ 18  

6  บุคลากรไม่เพียงพอ 17  

7  วสัดุครุภณัฑไ์ม่เพียงพอ 13  

8  บุคลากรขาดแรงผลกัดนัในการพฒันาตนเอง 11  

9  ระบบสารสนเทศไม่ทนัสมยั 10  

10  มีความหลากหลายเกินไปใน 1 หลกัสูตร 8  

11  การใหบ้ริการยงัไม่ดีพอ 4  

12  วสัดุครุภณัฑข์าดการบ ารุงรักษา  3  
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ตารางที ่3   โอกาส  ( เรียงตามล าดบัคะแนน ) 
 

ตารางที ่4 อุปสรรค ( เรียงตามล าดบัคะแนน )   
 

ล าดบัที ่ จุดแข็ง คะแนน  

1  ความมีช่ือเสียงของ มธ. ( ระดมทุน) 52  

2  มีนโยบายส่งเสริมการบริหารหลกัสูตรและสาขา  45  

3  ความเช่ือมโยงทางศิลปวฒันธรรม 42  

4  นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาลส่งผลต่อคณะใหมี้โอกาสมากยิง่ข้ึน 35  

5  แผนการสร้างรถไฟฟ้า 29  

6  ออกนอกระบบจะท าใหก้ารบริหารคล่องตวั 28  

7  มีความเป็นธรรมศาสตร์ 22  

8  ศกัยภาพในการดึงดูดนกัศึกษาและอาจารย ์ 20  

9  ม.ธ.ใหค้วามส าคญักบัคณะทุกประเด็น 11  

10  ไดรั้บการสนบัสนุน อาคาร สถานท่ีจาก ม.ธ. ( ในอนาคต ) 8  

11  นกัศึกษาต่างคณะ สามารถลงทะเบียนเรียนคณะศิลปกรรมได ้  3  

12  เทคโนโลยมีีความกา้วหนา้ สามารถสอนแบบ online 2  

13  มีหา้งสรรพสินคา้รอบๆ ม.ธ.    2  
  

ล าดบัที ่ จุดอ่อน  คะแนน  

1  ม.ธ. มีคู่แข่งมากข้ึน 82  

2  งบประมาณจดัสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอ 47  

3  ปฏิทินการรับเขา้ศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ล่าชา้ 38  

4  ม.ธ.ไม่เห็นความส าคญัในการส่งเสริมดา้นศิลปกรรม 28  

5  สถานท่ีตั้ง ไม่เอ้ือต่อ สาขาวชิา 24  

6  มีหลกัสูตรใหม่ท่ีเป็นคู่แข่ง 17  

7  ระยะทางความห่างไกลของวทิยาเขต 14  

8  ความไม่แน่นอน ของสงัคมการเมือง(รัฐบาล) 14  

9  ความไม่แน่นอน ของผูบ้ริหารและนโยบายของ ม.ธ.    10  

10  กระแสบริโภคศิลปะเป็นแบบฉาบฉวย 9  

11  เศรษฐกิจไม่เอ้ือ 5  

12  ระบบประกนัคุณภาพไม่สอดคลอ้งกบัคณะ 3  

13  ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  2  
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ตารางที ่5   เปรียบเทียบ จุดแขง็   จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส อุปสรรค  

1. คณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง  
2. มีอตัลกัษณ์เฉพาะ  
3. หลกัสูตรมีความหลากหลายและไดม้าตรฐาน   
4. องคก์รมีขนาดเลก็และมีความสมัพนัธ์เหนียว

แน่น  
5. มีพ้ืนท่ีรองรับการขยายตวัและการจดักิจกรรม  
6. บุคลากรทุ่มเทในการท างาน  
7. น.ศ.กลา้แสดงออกและกลา้แสดงความคิดเห็น  
8. บุคลากรมีความเช่ียวชาญหลากหลายสามารถ

เปิดสาขาอ่ืนๆเพ่ิมเติมในอนาคต  
9. มีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญต่างชาติ  

1.  การบริหารจดัการไม่ชดัเจน 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรขาดความสามคัคี 
4. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

และห่างไกลจากกนั ขาดเอกภาพ 
5. การส่ือสารภายในขาดประสิทธิภาพ 
6. บุคลากรไม่เพียงพอ 
7. วสัดุครุภณัฑไ์ม่เพียงพอ 
8. บุคลากรขาดแรงผลกัดนัในการพฒันาตนเอง 
9. ระบบสารสนเทศไม่ทนัสมยั 
10. มีความหลากหลายเกินไปใน 1 หลกัสูตร 
11. การใหบ้ริการยงัไม่ดีพอ 
12. วสัดุครุภณัฑข์าดการบ ารุงรักษา 

1. ความมีช่ือเสียงของ มธ. ( ระดมทุน) 
2. มีนโยบายส่งเสริมการบริหารหลกัสูตรและสาขา 

3. ความเช่ือมโยงทางศิลปวฒันธรรม 

4. นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาลส่งผลต่อ
คณะใหมี้โอกาสมากยิง่ข้ึน 

5. แผนการสร้างรถไฟฟ้า 

6. การออกนอกระบบจะท าใหก้ารบริหารคล่องตวั 

7. มีความเป็นธรรมศาสตร์ 

8. มีศกัยภาพในการดึงดูด น.ศ. และอาจารย ์

9. ม.ธ.ใหค้วามส าคญักบัคณะทุกประเด็น 

10. ไดรั้บการสนบัสนุน อาคาร สถานท่ีจาก ม.ธ. ( ใน
อนาคต )  

11. น.ศ. ต่างคณะ สามารถลงทะเบียนเรียนคณะ
ศิลปกรรมได ้

12. เทคโนโลยมีีความกา้วหนา้ สามารถสอนแบบ 
online  

13. มีหา้งสรรพสินคา้รอบๆ ม.ธ.  

1. ม.ธ. มีคู่แข่งมากข้ึน 

2. งบประมาณจดัสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอ 

3. ปฏิทินการรับเขา้ศึกษา และกิจกรรมต่างๆ 
ล่าชา้ 

4. ม.ธ.ไม่เห็นความส าคญัในการส่งเสริมดา้น
ศิลปกรรม 

5. สถานท่ีตั้ง ไม่เอ้ือต่อ สาขาวชิา 

6. มีหลกัสูตรใหม่ท่ีเป็นคู่แข่ง 

7. ระยะทางความห่างไกลของวทิยาเขต 

8. ความไม่แน่นอน ของสงัคมการเมือง(รัฐบาล) 
9. ความไม่แน่นอน ของผูบ้ริหารและนโยบาย

ของม.ธ.  
10. กระแสบริโภคศิลปะแบบฉาบฉวย 

11. เศรษฐกิจไม่เอ้ือ 

12. ระบบประกนัคุณภาพไม่สอดคลอ้งกบัคณะ 

13. ภยัธรรมชาติ  
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ตารางที ่6   สรุปตาราง SWOT  MATRIX 

SWOT  MATRIX  Strengths = S  Weaknesses = W  

1. คณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง                               93  1. การบริหารจดัการไม่ชดัเจน                                                    83  

2. มีอตัลกัษณ์เฉพาะ                                                                     59  2. งบประมาณไม่เพียงพอ                                                          68  

3. หลกัสูตรมีความหลากหลายและไดม้าตรฐาน                              54  3. บุคลากรขาดความสามคัคี                                                     38  

4.องคก์รมีขนาดเลก็และมีความสมัพนัธ์เหนียวแน่น                         26  4. สถานท่ีไม่เพียงพอ                                                                31  

5.มีพื้นท่ีรองรับการขยายตวัและการจดักิจกรรม                              23  5. การส่ือสารภายในขาดประสิทธิภาพ                                       18  

Opportunities = O  SO Strategies  WO Strategies  

1. ความมีช่ือเสียงของ มธ. ( ระดมทุน)                                                      52  1. เปิดหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมเพิ่มมากข้ึน  1. ปรับปรุงการบริหารจดัการภายใน  

2. มีนโยบายส่งเสริมการบริหารหลกัสูตรและสาขา                                    45  2. จดัโครงการหรือหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการแก่ประชาชน  2. พฒันาบุคลากร  

3. ความเช่ือมโยงทางศิลปวฒันธรรม                                                       42  3. บริหารพื้นท่ีเพื่อการบริการดา้นศิลปวฒันธรรมแก่ประชาชน  3. จดักิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ  

4. นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาลส่งผลต่อคณะ                         35  4.  4.  

5. แผนการสร้างรถไฟฟ้า                                                                       29  5.   5.  

Threats = T  ST Strategies  WT Strategies  

1  ม.ธ. มีคู่แข่งมากข้ึน                                                                           82  1. ส่งเสริม/ประชาสมัพนัธ์/เปิดหลกัสูตรท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะ  1.มีแผนการท างานและติดตามผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. งบประมาณจดัสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอ                                       47  2.จดัโครงการหรือหลกัสูตรระยะสั้นเชิงรุกเพื่อบริการแก่ประชาชน  2. ปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณ  

3. ปฏิทินการรับเขา้ศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ล่าชา้                                 38  3. ปรับปรุงปฏิทินการรับเขา้ศึกษาใหเ้หมาะสม  3. ปรับปรุงวิธีการส่ือสารภายในองคก์ร  

4. ม.ธ.ไม่เห็นความส าคญั                                                                     28  4. ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์ผลงานของนกัศึกษาและคณาจารยสู่์สงัคม  4.  

5. สถานท่ีตั้ง ไม่เอ้ือต่อ สาขาวิชา                                                         24  5.  5.  
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ตารางที ่7   สรุปกลยทุธ์  SO Strategies   จากตาราง SWOT  MATRIX    
 

Strengths = S  Opportunities = O  
1. คณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง                       1. ความมีช่ือเสียงของ มธ. ( ระดมทุน)                                      
2. มีอตัลกัษณ์เฉพาะ                                                             2. มีนโยบายส่งเสริมการบริหารหลกัสูตรและ

สาขา       
3. หลกัสูตรมีความหลากหลายและไดม้าตรฐาน                       3. ความเช่ือมโยงทางศิลปวฒันธรรม                                        
4.องคก์รมีขนาดเล็กและมีความสัมพนัธ์เหนียว
แน่น                 

4. นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาลส่งผล
ต่อคณะ       

5.มีพื้นท่ีรองรับการขยายตวัและการจดักิจกรรม                        5. แผนการสร้างรถไฟฟ้า                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SO Strategies  
1. เปิดหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคมเพิ่มมากข้ึน  
2. จดัโครงการหรือหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อการ
บริการแก่ประชาชน  
3. บริหารพื้นท่ีเพื่อการบริการดา้นศิลปวฒันธรรม
แก่ประชาชน  
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ตารางที ่8    สรุปกลยทุธ์ WO Strategies  จากตาราง SWOT  MATRIX 

 

Weaknesses = W Opportunities = O  
1. การบริหารจดัการไม่ชดัเจน                                                     1. ความมีช่ือเสียงของ มธ. ( ระดมทุน)                                      
2. งบประมาณไม่เพียงพอ                                                          2. มีนโยบายส่งเสริมการบริหารหลกัสูตรและ

สาขา       
3. บุคลากรขาดความสามคัคี                                                      3. ความเช่ือมโยงทางศิลปวฒันธรรม                                        
4. สถานท่ีไม่เพียงพอ                                                                 4. นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องรัฐบาลส่งผล

ต่อคณะ       
5. การส่ือสารภายในขาดประสิทธิภาพ                                        5. แผนการสร้างรถไฟฟ้า                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WO Strategies  
1. ปรับปรุงการบริหารจดัการภายใน  
2. พฒันาบุคลากร  
3. จดักิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ  
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ตารางที ่9   สรุปกลยทุธ์ ST Strategies จากตาราง SWOT  MATRIX 
 
 

Strengths = S  Threats = T  
1. คณาจารยมี์ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง                       1  ม.ธ. มีคู่แข่งมากข้ึน                                                                           
2. มีอตัลกัษณ์เฉพาะ                                                             2. งบประมาณจดัสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอ                                        
3. หลกัสูตรมีความหลากหลายและไดม้าตรฐาน                       3. ปฏิทินการรับเขา้ศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ล่าชา้                                  
4.องคก์รมีขนาดเล็กและมีความสัมพนัธ์เหนียว
แน่น                 

4. ม.ธ.ไม่เห็นความส าคญั                                                                     

5.มีพื้นท่ีรองรับการขยายตวัและการจดักิจกรรม                        5. สถานท่ีตั้ง ไม่เอ้ือต่อ สาขาวชิา                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ST Strategies  
1. ส่งเสริม/ประชาสัมพนัธ์/เปิดหลกัสูตร 
ท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะ  
2.จดัโครงการหรือหลกัสูตรระยะสั้นเชิงรุก 
เพื่อบริการแก่ประชาชน  
3. ปรับปรุงปฏิทินการรับเขา้ศึกษาใหเ้หมาะสม  
4. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ผลงานของนกัศึกษา
และคณาจารยสู่์สังคม  
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ตารางที ่10   สรุปกลยทุธ์ WT Strategies จากตาราง SWOT  MATRIX 

 

Weaknesses = W Threats = T  
1. การบริหารจดัการไม่ชดัเจน                                                     1  ม.ธ. มีคู่แข่งมากข้ึน                                                                           
2. งบประมาณไม่เพียงพอ                                                          2. งบประมาณจดัสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอ                                        
3. บุคลากรขาดความสามคัคี                                                      3. ปฏิทินการรับเขา้ศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ล่าชา้                                  
4. สถานท่ีไม่เพียงพอ                                                                 4. ม.ธ.ไม่เห็นความส าคญั                                                                     
5. การส่ือสารภายในขาดประสิทธิภาพ                                        5. สถานท่ีตั้ง ไม่เอ้ือต่อ สาขาวชิา                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WT Strategies  
1. มีแผนการท างานและติดตามผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. ปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณ  
3. ปรับปรุงวธีิการส่ือสารภายในองคก์ร  
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ภาพที ่1   มิติการพฒันาสู่การวางแผนกลยทุธ์ 
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ตารางที ่11   การพฒันาบุคลากร 

ข้อที่ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ 

1 คณาจารย ์ไดรั้บการส่งเสริมใหศึ้กษาต่อ 
ท างานวจิยั ต าแหน่งทางวชิาการ เพื่อ
น ามาพฒันาการเรียนการสอน  

ร้อยละของคณาจารย ์ไดรั้บการส่งเสริมใหศึ้กษาต่อ 
ท างานวจิยั ท าต าแหน่งทางวิชาการเพื่อน ามา
พฒันาการเรียนการสอน  

1. จดัสรรงบประมาณสนบัสนุน การท าวจิยั 
ฝึกอบรมท าต าแหน่งทางวชิาการ              
( วชิาการ / บริหาร ) 

2. จดัท าแผนพฒันาคณาจารย ์
3. ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณาจารยศึ์กษาต่อ

ตามแผน ( วชิาการ / บริหาร ) 

2 เจา้หนา้ท่ี ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรู้
ความสามารถ สนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ / 
ฝึกอบรม เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร  

ร้อยละของเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการส่งเสริมใหมี้
ความรู้ความสามารถ สนบัสนุนใหศึ้กษาต่อ / 
ฝึกอบรม เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร  

อบรมเพิ่มพนูความรู้และหาแหล่งทุน 
การศึกษาใหก้บัเจา้หนา้ท่ี(รองบริหาร ) 

 
 
 
 

 



42 

 

 
 
 
 
ตารางที ่12   การพฒันาระบบบริหารจดัการ 

ข้อที ่ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวดั  กลยุทธ์  

1  โครงสร้างระบบการบริหารจดัการไดรั้บการ
พฒันา  

ระดบัความส าเร็จของการพฒันา
โครงสร้างระบบการบริหารจดัการ 

วเิคราะห์ปัญหา วางแผนและปรับปรุงโครงสร้างระบบ
การบริหารจดัการ(บริหาร ) 

2  มีการก าหนดภาระงานท่ีเหมาะสม                     
( เอ้ือเฟ้ือต่อการผลิต/ เผยแพร่งานสร้างสรรค ์) 

จ านวนชัว่โมงท่ีอาจารยต์อ้งสอนต่อภาค
การศึกษา 

ก าหนดภาระงานของอาจารยใ์หเ้หมาะสม  (บริหาร ) 

3  มีล าดบัขั้นตอนในการส่งต่องานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของงานท่ีประสบผลส าเร็จ ก าหนดขั้นตอนในการส่งต่องานท่ีชดัเจนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  (บริหาร ) 

4  คณะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากโครงการเล้ียงตวัเอง จ านวนรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 1. จดัท าโครงการเล้ียงตวัเองในรูปแบบต่างๆอยา่ง

ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

2. สร้างเครือข่ายพนัธมิตร( วชิาการ / บริหาร ) 
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ตารางที ่13   การพฒันาระบบบริหารจดัการ ( ต่อ ) 

ข้อที ่ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวดั  กลยุทธ์  

5  ระบบสารสนเทศไดรั้บการพฒันาและเช่ือมโยง
กบัการจดัการการจดัการเรียนการสอน การ
บริหารการเงิน พสัดุใหใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและ
เสถียร  

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ
สารสนเทศเพื่อบริการแก่นกัศึกษาเพิ่ม
มากข้ึน 

1. ปรับปรุงการจดัสรรงบประมาณ 
2. ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ 
(คณะกรรมการปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศ)  

6  อาคารสถานท่ี ห้องปฏิบติัการเรียนการสอน
เพียงพอ  

สัดส่วนพื้นท่ีต่อจ านวนนกัศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงดา้นอาคารสถานท่ี  
(บริหาร )  

7  อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการ
เรียนการสอนมีจ านวนเพียงพอ  

อตัราส่วนของอุปกรณ์เคร่ืองมือต่อ
จ านวนนกัศึกษา 

จดัสรรงบประมาณส าหรับจดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอนให้มีจ านวนเพียงพอ 
(บริหาร )  
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ตารางที ่14   การพฒันาวชิาการ 

ข้อที ่ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวดั  กลยุทธ์  

1  หลกัสูตรไดรั้บการปรับปรุงใหเ้ท่าทนัต่อสังคม
โลก  

จ านวนหลกัสูตรไดรั้บการปรับปรุง  1. ส ารวจและประเมินผลหลกัสูตร 
        - ประเมินผลทุก 1 ปี 
        - ปรับปรุงทุก 5 ปี 

2.จดัท าโครงร่างและพฒันาหลกัสูตร 

2  หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาค
เศรษฐกิจและสังคม  

ระดบัความพึงพอใจของผูป้ระกอบการ
และผูใ้ชบ้ณัฑิต  

1. ส ารวจความตอ้งการบณัฑิตของภาคเศรษฐกิจและ
สังคม                                                            

2.แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร( วชิาการ )  

3  มีการท า MOU กบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ  จ านวนการท า MOU  1. สร้างเครือข่ายพนัธมิตรดา้นศิลปกรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน( คณบดี ) 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ( คณบดี ) 
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ตารางที ่15   การพฒันาวชิาการ( ต่อ ) 

ข้อที ่ เป้าประสงค์  ตัวช้ีวดั  กลยุทธ์  

4  คณาจารยไ์ดรั้บการสนบัสนุนดา้นวชิาการและ
งานวจิยั 

จ านวนผลงานดา้นวชิาการและงานวจิยั 1. ส่งเสริมจดัฝึกอบรมดา้นวชิาการและงานวจิยัใหแ้ก่คณาจารย ์
     ( วชิาการ )  

2. จดัสรรทุนและจดัหาแหล่งทุนในการผลิตผลงานดา้นวชิาการ
และงานวจิยั( วชิาการ )  

5  ผลงานสร้างสรรคข์องคณาจารยมี์การเผยแพร่สู่
สากล  

จ านวนผลงานสร้างสรรคข์องคณาจารย์
ท่ีไดรั้บการเผยแพร่สู่สากล 

1. ส่งเสริมคณาจารยใ์นการเผยแพร่ผลงานในระดบันานาชาติ 
     ( วชิาการ )  

6  บณัฑิตประกอบอาชีพสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาท่ี
เรียนอีกทั้งยงัสามารถน ากระบวนการคิด
สร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชส้ร้างประโยชน์แก่ต่อ
ตนเองและสังคม  

ร้อยละของบณัฑิตทีประกอบอาชีพ
สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาท่ีเรียน 

1. ประชาสัมพนัธ์ต าแหน่งงานต่างๆ แก่บณัฑิต   ( วชิาการ )         
2. มอบรางวลัแด่ศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จ มีผลงานดีเด่น หรือ

สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่คณะศิลปกรรม(ก.น. ) 

7  การบริการทางวชิาการและองคค์วามรู้แก่สังคม จ านวนโครงการ 1. ส่งเสริมใหจ้ดัท าโครงการบริการทางวชิาการและองคค์วามรู้แก่
สังคม( วชิาการ )  

2. ท าการส ารวจความตอ้งการเพื่อจดัตั้งโครงการท่ีตอบสนองกบั
ความตอ้งการของชุมชน( วชิาการ )  
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ตารางที ่16   ตวัอยา่งแบบร่าง “วสิัยทศัน์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวชิาการช้ันน าของเอเชียในการผลติผลงานวชิาการและสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
ทีม่ีความเป็นเลิศ ตลอดจนผลติบัณฑิตทีม่ีความรู้ และทกัษะทางศิลปกรรมทีไ่ด้มาตรฐานสากล เพือ่น าไปสู่การพฒันาคุณภาพ

ชีวติ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม  
 

 

 
 

“ผลติบัณฑิตทีเ่ป็นเลศิทางวิชาการ ศิลปวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่สากล”  
 

“ ผลติบัณฑิตศิลปกรรม   สร้างความเป็นเลศิทางวชิาการ   งานวจัิยและความคิดสร้างสรรค์สู่สากล” 

 


