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G – 9 ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 25 ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

57 
G1 บณัฑิตศลิปกรรมศาสตร์มีคณุภาพและ

คณุธรรม 
1) ร้อยละของบณัฑิตท่ีเรียน
ส าเร็จแล้วได้งานท าตรง
สาขาภายในระยะเวลา ๑ ปี 
 
 

สมศ. 1 89 ผลติบณัฑิตให้มีคณุภาพ
และคณุธรรม 

- โครงการสายสมัพนัธ์บณัฑิตใหม่-(KA09) 
 
 

SAP 11 รองคณบดีฝ่าย
พฒันาศกัยภาพ
นิสติ 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

  2) ระดบัความพงึพอใจเฉล่ีย
ของผู้ใช้บณัฑิตตอ่คณุธรรม
ของบณัฑิตในระดบัดีขึน้ไป 
 

สมศ. 2 
สมศ. 16.2 

4.20  - โครงการพฒันาเครือขา่ยศษิย์เก่าสมัพนัธ์ (แบบส ารวจ)- 
(KA10) 

 
 

 

SAP 11 

  3) จ านวนช่องทางในการ
จดับริการข้อมลูข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่า 
 

สกอ. 3.1 กว่า  2 ช่องทาง  - กิจกรรมการสง่จดหมายขา่ว / E-mail –(KA45) 
 
 

SAP 46 

4) ระดบัความพงึพอใจของ
ศษิย์เก่าท่ีได้รับบริการข้อมลู
ข่าวสาร 
 

 3.51 - โครงการวนัครูอารี –(KA46) 
- โครงการสถาปนาคณะศลิปกรรม –(KA46) 

RAP 26 

         

G6 คณะได้รับการรับรองคณุภาพจาก
หน่วยงานประเมินคณุภาพทัง้ภายใน
และภายนอก 

5) คะแนนผลการประเมิน
คณุภาพการศกึษาทัง้ภายใน
และภายนอก 
 

สมศ. 15 3.75 

 

สง่เสริมการประกนั

คณุภาพการศกึษา 

- โครงการจดัท าแผนประกนัคณุภาพการศกึษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา ภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา ภายนอก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- โครงการประกนัคณุภาพสญัจร 
- โครงการสง่เสริมการพฒันาความรู้ความเข้าใจการประกนัคณุภาพแก่บคุลากร

(ผู้ตรวจประกนั) 
- โครงการสง่เสริมระบบสารสนเทศการประกนัคณุภาพ 

 รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

  6) จ านวนงานวิจยัด้าน
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

 1  - โครงการงานวิจยัเพ่ือการประกนัคณุภาพ   
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G7 ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจ 7) ระดบัความพงึพอใจของ

นิสติตอ่บริการของคณะใน
ระดบัดีขึน้ไป 
 
 

มศว. 2.5.1 

 

4.00 

 

สง่เสริมการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

โครงการเสริมสร้างทศันคติท่ีดีตอ่คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
- โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่–(KA47) 
- โครงการน า้ตาลปึกเกมส–์(KA47) 
- โครงการเรารักคณะศลิปกรรมศาสตร์–(KA47) 

 
- (งานส ารวจและประเมินความพงึพอใจของนิสติท่ีมีตอ่

การรับบริการภายในคณะศลิปกรรมศาสตร์) –(KA47) 
 

RAP 27 รองคณบดีฝ่าย
พฒันาศกัยภาพ
นิสติ 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา)   8) ช่องทาง/กิจกรรม/

โครงการ 
ในการเสริมสร้างทศันคตท่ีิดี

ตอ่คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 ไม่น้อยกว่า 1 
ช่องทาง/
กิจกรรม/

โครงการ ตอ่ปี 

  

    

      

 
  

G11 การจดัการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ 9) ร้อยละของรายวิชาท่ีคณะ
เปิดสอนมีการจดัท ามคอ.3 ท่ี
ครบถ้วนและถกูต้อง 
 

สกอ. 2.6 
 

100 พฒันาการจดัการเรียน
การสอนให้มี
ประสทิธิภาพ 

- โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร การจดัท า มคอ. และเตรียม
ความพร้อมตอ่การจดัการเรียนการสอน 

 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 

หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

  10) รายวิชาท่ีเปิดสอนมีการ
ผลติสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง(IT) 
 

 10% 
 

**ระดบัมหาวิทยาลยั 
ไมน้่อยกวา่ 20** 

 - โครงการสนบัสนนุการผลติสื่อและเทคโนโลยีในการสอน
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง–(KA02) 

- โครงการอบรมการผลติสื่อ–(KA02) 

SAP 2 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 

11) ร้อยละของหลกัสตูรมี
การเรียนรู้เป็นฐาน 
 

 15 
**ระดบัมหาวิทยาลยั 
ไมน้่อยกวา่ 10** 

- แผนงานการส ารวจและผลกัดนัให้หลกัสตูรมีการเรียนรู้
เป็นฐาน 

 

SAP 6 หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

12) จ านวนรายวิชาท่ีมีการ
สง่เสริมการเตรียมความ
พร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน 

 1 กิจกรรม การสง่เสริมการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 

- โครงการเพิ่มทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสู่
ประชาคมอาเซยีน (KS21) 

 

SSAP4-04 
ภาษา 

 

SSAP4-06 
อาเซียน 

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสมัพนัธ์ 

13)จ านวนโครงการ Lean 
Management เก่ียวกบัการ
เรียนการสอน*** 

 1 เร่ือง โครงการ Lean Management  เก่ียวกบัการเรียนการสอน - (KS34) 
 
** Lean Management เป็นการขจดัสิ่งท่ีสญูเปลา่โดยไมล่ดประสิทธิภาพของงาน ใช้ฐานจาก
สถิตมาวิเคราะห์ จดัท าในเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการ ท าได้ 2 แบบ คือ 
                  1.การบรูณาการหลกัสตูร        2.การบรูณาการการสอนของอาจารย์ ** 

SSAP7-05 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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G 12 กระบวนการเสริมสร้างอตัลกัษณ์และ

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์มี
ประสทิธิภาพ(ทกัษะส่ือสาร) 

13)  จ านวนโครงการ
เสริมสร้างอตัลกัษณ์และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์
ของนิสติ 
 
 
 
 
 

สมศ. 16.1 3 เพิ่มประสทิธิภาพการ
เสริมสร้างอตัลกัษณ์และ
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนิสติ 

- โครงการเสริมสร้างอตัลกัษณ์และคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนิสติศลิปกรรมศาสตร์(การประกวด)- 
(KA14) 

 
SAP 18 

 

รองคณบดีฝ่าย
พฒันาศกัยภาพ
นิสติ 
 
 

- โครงการทนุนิสติศลิปกรรม- (KA14) RAP1 
- โครงการเชิดชเูกียรตินิสติและศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ (KA15) SAP16 

- โครงการเพิ่มทกัษะภาษากลุม่วฒันธรรมอาเซียนและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพศลิปกรรม- (KA12) 

- โครงการเพิ่มทกัษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา- 
(KA12) 

SAP 4 

  14) จ านวนรายวิชาท่ี
สง่เสริมอตัลกัษณ์ของนิสติ 
 
 

สมศ. 16.1 16  - แผนงานการส ารวจรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยมีลกัษณะ
สง่เสริมอตัลกัษณ์ของนิสติใน มคอ. 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 

หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

      

 
  

G13 การวดัและประเมินผลการศกึษามี
ประสทิธิภาพ 

15)  ร้อยละของรายวิชาท่ีมี
การประเมินผลการการเรียน 
(เกรด) ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
 

สกอ. 2.6 

 

 

80 พฒันาการวดัและ
ประเมินผลการศกึษาให้
มีประสทิธิภาพ 

- แผนงานการตดิตามประเมินผลการเรียน (เกรด) ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ในวาระการประชมุคณะฯ 

 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

  16) ร้อยละของหลกัสตูรที่
มีการประเมินเพ่ือพฒันา
ตามกรอบเวลา 
 
 

 ร้อยละ 100  - โครงการปรับปรุงหลกัสตูรศลิปกรรมศาสตร์บณัฑิต 2556 
- (KS08) 
 

- โครงการสมัมนาแนวทางการจดัท าหลกัสตูรปริญญาเอก 
ศลิปศกึษา 

- โครงการสมัมนาแนวทางการจดัท าหลกัสตูรปริญญาโท 
ศลิปะการแสดงสร้างสรรค์ 

 
 
 

SAP 11  
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G19 เครือข่ายทางวิชาการและ การวิจยัมี

ความเข้มแข็ง 
17) จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีความร่วมมือ
กบัเครือข่ายวิชาการ 
 

สกอ. 4.1 

 

8 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย
ความร่วมมือ 

- โครงการความร่วมมือและการสร้างเครือขา่ยศลิปกรรม
กบัองค์กรภายนอก- (KS11)- เน้นงานวิจยั 

 
** (8สาขา-โครงการบริการวิชาการ หรือ โครงการทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม เลอืก 1 
โครงการที่สร้างความร่วมมือ)** 

SSAP 
 2-07 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

  18) จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่สง่เสริมความ
เป็นนานาชาติและความ
เป็นสากลบนฐานความ
เป็นไทย 
 

 1  โครงการเจรจาความร่วมมือและพฒันาองค์กรสูร่ะดบันานาชาติ-
(KS18) 
- โครงการศลิปกรรมนานาชาต ิ
- ACAC – ระดบันานาชาต ิ
- FAIC – ระดบัอาเซียน 

SSAP 
 4-03 

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสมัพนัธ์  

 

  19) จ านวนชาวตา่งชาติที่
เข้ามาศกึษาหรืออบรม 

 15  - จ านวนชาวตา่งชาต ิ-(KS19)   

  20) จ านวนกลุม่วิชาเอก
ของโรงเรียนสาธิตที่บรูณา
การกบัอดุมศกึษา 

 1  - โครงการพหปัุญญาเลศิ-(KA11) SAP 12 คณบด ี

 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 

      

 
  

G20 ผู้บริหาร อาจารย์ และบคุลากรมี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตัิงาน 

21) ร้อยละของบคุลากรที่
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในระดบัดขีึน้ไป 
 

สกอ. 7.1 

 
90 พฒันาสมรรถนะของ

ผู้บริหาร และบคุลากร 
- แผนงานการประเมินสมรรถนะบคุลากรฝ่ายวิชาการและ

ฝ่ายสนบัสนนุวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์  
(2 ครัง้ตอ่ปี) 

 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 
 
ส านกังานคณบด ี  22) ร้อยละของสาย

วิชาการที่ได้รับการพฒันา 
 100  - โครงการสมัมนาบคุลากรสายวิชาการ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

(2 ครัง้) 
- โครงการอบรมระยะสัน้ 

 

23) ร้อยละของสาย
สนบัสนนุที่ได้รับการ
พฒันา 

 50 - โครงการอบรมพฒันาวิชาชีพเพ่ือการสนบัสนนุงานวิชาการ 
- โครงการพฒันาศกัยภาพองค์กรการเรียนรู้ด้านวฒันธรรมและ

ศลิปะบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
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G24 ทรัพยากรทางการศกึษามีเพียงพอ 24) ร้อยละของนิสิตที่มี

ความพงึพอใจตอ่
ทรัพยากรทางการศกึษา
ของคณะในระดบัดีขึน้ไป 

สกอ. 2.6 

 
80 พฒันาและปรับปรุง

ทรัพยากรทางการ
ศกึษา 

- โครงการพฒันาบรรยากาศการเรียนรู้และทรัพยากรทางการ
ศกึษาศลิปกรรมศาสตร์-(KA01) 

- แผนการส ารวจเพื่อพฒันาบรรยากาศการเรียนรู้และทรัพยากร

ทางการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์-(KA01) 
**จดัเป็นแบบสอบถามรวมในฉบบั ปค.003*** 

SAP 1 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 
 

ส านกังานคณบด ี
  25) ระดบัความพงึพอใจ

ของนิสิตตอ่คณุภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้  
 

 คะแนนเฉลี่ย
มากกวา่ 4.00 

 - แผนงานส ารวจความพงึพอใจของนิสติตอ่คณุภาพการสอนของ
อาจารย์และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ (ปค.003) -(KA01) 
**ส ารวจหลงัสอบกลางภาค** 

 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1 ปี (พ.ศ.2557) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรม 
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

G – 6ข้อ 
ตัวชีว้ัด –11ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
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G2 ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

น าไปใช้ประโยชน์ในชมุชนและสงัคม
ได้จริง 

1) จ านวนผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
 

สมศ. 6 

 

11 
ชิน้งาน 

สง่เสริมการน า

ผลงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ในชมุชนและสงัคม 

- โครงการสง่เสริมการน าผลงานวิจยัสร้างสรรค์ด้านศลิปกรรม
ศาสตร์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์แก่ชมุชนและสงัคม-(KS09) 

- กิจกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การวิจยัคณะศลิปกรรมศาสตร์เพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์แก่ชมุชน 

-  

SSAP 
2-05 

 

รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

  2) ร้อยละผลรวมถ่วง
น า้หนกัของงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ตอ่จ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยัทัง้หมด  

สมศ.5 คะแนนเฉลี่ย 
4.00 

 - โครงการสง่เสริมและสร้างเครือข่ายในเผยแพร่ผลงานวิชาการ
และงานวิจยัระดบัชาตหิรือนานาชาต(ิFAIC / ACAC / 
ตา่งประเทศ) -(KA21) 

 
- โครงการทนุสนบัสนนุการแปลงานบทความวิชาการและงานวิจยั

เป็นภาษาองักฤษ 
- โครงการเขียนบทความวิจยัให้มีคณุภาพ 

SAP 29 
 

 
 
งานสร้างสรรค์ 6 
งานวิจยั 6 

         

G3 เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ด้าน
ศลิปกรรม 

3) จ านวนโครงการของศนูย์
การเรียนรู้ด้านศลิปกรรมท่ี
ให้บริการตอ่สงัคม 

 4 
โครงการ 

พฒันาสูก่ารเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้ด้าน
ศลิปกรรม 

โครงการศลิปกรรมบรูณาการสร้างเครือขา่ยแก่ชมุชนและสงัคมอย่าง
ยัง่ยืน(บก.) 
- โครงการศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านศลิปศกึษา 
- โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- โครงการวฒันธรรมสร้างสรรค์ 
- โครงการจิตปัญญา 

 คณบดี 
 
รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

  

  4) ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุชนมีการบรู
ณาการเรียนการสอนและ
งานวิจยั 
 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ตอ่ปี 

 - ความสอดคล้องกบัพืน้ที่ 2 จงัหวดั -(KS14) 
- ความสอดคล้องกบัการสอน/การวิจยั -(KA15) 

SSAP 
 3-01 

ศนูย์ศิลปวิทย
บริการ 
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G8 งานวิจยัและผลงานวิชาการมี

คณุภาพ  
5) จ านวนงานวิจยัและ
ผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดบัชาติและนานาชาต ิ

สมศ. 5 
 

 

12 สง่เสริมการตีพมิพ์

เผยแพร่งานวิจยัและ

ผลงานวิชาการ 

โครงการสง่เสริมการตีพิมพ์เผยแพร่วิชาการศลิปกรรม(ฐาน TCI / ISI / 
SCOPUS)–(KA21) 
- วารสารศลิปกรรมศาสตร์(ภาษาองักฤษ) 
- วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  
- วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
- วารสารโครงการสมัมนา ACAC  
 

SAP29 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและวิจยั 
 
รองคณบดีฝ่าย 
วิเทศสมัพนัธ์ 
 

  6) จ านวนผลงานวิชาการ
ที่ได้รับรองคณุภาพ 
 

สมศ. 7 

 
9  โครงการสง่เสริมการตีพิมพ์เผยแพร่วิชาการศลิปกรรมศาสตร์ท่ีมี

คณุภาพ (Full Paper) –(KA23) 
- โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและการวิจยัที่มี

คณุภาพ 
- โครงการวารสารวิชาการ “วารสารศลิปกรรม วิชาการ” (วารสาร

ภาษาไทย) 
- โครงการผลติต าราและเอกสารประกอบการสอน 
 

RAP 5  
 

      

 
  

G9 งานสร้างสรรค์นวตักรรมได้รับการ
จดสิทธิบตัรทางปัญญา 

7) จ านวนงานสร้างสรรค์
และนวตักรรมที่ได้รับจด
สิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัร 
 

สกอ. 4.2 

 
1 สง่เสริมงานสร้างสรรค์

และนวตักรรมให้ได้รับ
การจดสิทธิบตัร 

- โครงการสง่เสริมความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมสู่
การจดสทิธิบตัร(KA22) 

 

SAP 30 รองคณบดีฝ่าย 
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
 

      

 
  

G14 มีระบบกลไก และแหลง่ทนุสนบัสนนุ
การวิจยั 

8) สดัสว่นเงินทนุวิจยั
ภายในและภายนอกตอ่
อาจารย์ประจ า 
 

สกอ. 4.3 
 

56,500 พฒันาระบบและกลไก 
และจดัหาแหง่ทนุ
สนบัสนนุการวิจยั 

- โครงการจดัหาแหลง่เงินทนุวิจยัจากองค์กรภายนอก 
ผอ.สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั (3-4ล้านบาท)-(KS06) 
ผอ.สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ -(KS10) 
 

- โครงการสร้างความร่วมมือ (MOU) ในการสนบัสนุนทนุวิจยัจากองค์กรเอกชน 

SSAP  
2-04 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน – 
ภายนอก 
 

  - โครงการสง่เสริมสนบัสนนุทนุวิจยัภายในคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
(วิจนัพืน้ฐาน– วิจยัในชัน้เรียน- วิจยัสร้างสรรค์ – วิจยัประกนัคุณภาพ/ วิจยัองค์กร) -(KA17) 

SAP 19 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั– 
ภายใน 

 
- โครงการนกัวิจยัพ่ีเลีย้ง -(KA18) SAP 20 
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G22 มีการจดัการความรู้ในองค์กร 9) ระดบัความส าเร็จในการ

จดัการความรู้ของคณะ 
 

(ตวับ่งชี ้
สกอ. 7.2) 

 

4 สง่เสริมการจดัการ
ความรู้ในองค์กร 

โครงการพฒันาศกัยภาพองค์กรสูก่ารเรียนรู้ (KM)คณะศลิปกรรม
ศาสตร์(จดั 2 ครัง้/ปี) -(KS02) 
- ด้านการเรียน การสอนเร่ือง............................. 
- ด้านงานวิจยั เร่ือง............................ 

SSAP 
1-01 

 
 

รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
 

 
 

หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 

  10) จ านวนองค์ความรู้ท่ีเกิด
จากการจดัการทางความรู้
ในองค์กรและพฒันาเป็น
แนวปฏิบตัท่ีิดี 

 1 เร่ือง  โครงการจดัพมิพ์เอกสารเผยแพร่ องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการจดัการทาง
ความรู้(KM)คณะศลิปกรรมศาสตร์2557 -(KA04) 
 

SAP 7 
 

  11) ร้อยละหลักสูตรท่ีมี
การท าวิจยัด้านการเรียน
การสอน 

 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
15 

***กรรมการขอปรับ 
จากค่าค านวณ 8 เร่ือง 
ต่อปี เหลือ 2 เร่ือง**** 

 
 
 

- โครงการวิจยัด้านการเรียนการสอนศลิปกรรมศาสตร์ 
(60,000 บาท/โครงการ)-(KA05) 

 
 
 
 

SAP 8 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพ 
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

G – 2ข้อ 
ตัวชีว้ัด –5 ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
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G4 การบริการวิชาการตอบสนองความ

ต้องการของชมุชนและสงัคม 
1) จ านวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชมุชนและสงัคม 
 

สกอ. 5.1 
 

8 ให้บริการวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของชมุชน 

โครงการบริการวิชาการ 8 สาขาวิชาเอกของคณะศิลปกรรมศาสตร์-(KA25) 
1.สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.สาขาวิชานาฏศิลป์ 
3.สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศึกษา 
4.สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์สากล 
5.สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
6.สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 
7.สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ 
8.สาขาวิชาศิลปศึกษา  

SAP33 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 
 
หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 
 
 

  2) ร้อยละโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการ
พฒันาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชมุชน สงัคม 
ประเทศชาติหรือนานาชาติ ต่อ
จ านวนโครงการทัง้หมด 

 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
80 ต่อปี 

 - แผนงานการส ารวจ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของ
ชมุชน-(KA25) 
**เน้นแผนงานส ารวจ** 

 

  3) จ านวนหน่วยงานความ
ร่วมมือทางวิชาการด้าน
นวตักรรมการเรียนรู้ภายนอก
มหาวิทยาลยั 

 1 
หน่วยงาน 

 - แผนงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านนวตักรรมการ
เรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลยั (MOU) -(KS04) 
(สพฐ สระแก้ว / สภาวฒันธรรม) 

SSAP  
1-03 

คณบดี 
 

รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

         

G15 กระบวนการให้บริการวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

4) ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการวิชาการในระดบัดี
ขึน้ไป 
 

สกอ. 5.1 
 

90 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการวิชาการ 

การบริการวิชาการท่ีบรูณาการกบัการเรียนการสอนและงานวิจยั 8 
สาขาวิชาเอกของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
- รวบ SAP33 / SAP34 ประเมินความพงึพอใจ-(KA25) 

 
 

RAP 6 

รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
 
หวัหน้าสาขาวิชา  

 5) จ านวนโครงการบริการ
วิชาการท่ีบรูณาการกบัการ
เรียนการสอนและงานวิจยั 

สมศ. 8 

 

8 - ระบบกลไกบริการวิชาการตามเป้าหมาย -(KA26) SAP33 

- การน าโครงการบริการวิชาการแก่ชมุชนออกเผยแพร่ -(KA25) SAP34 

         



แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสาน เผยแพร่ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

G – 2ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 6ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

57 
G5 มาตรฐานคณุภาพด้านศิลปกรรม

วฒันธรรม ระดบัชาติ 
1) มาตรฐานคณุภาพ
ด้านวฒันธรรมและศลิปะ 

 สมศ. 10 

 

1 สง่เสริมการสร้าง
มาตรฐานคณุภาพ
ผลงานด้านศลิปกรรม 

- โครงการประกวดผลงานศลิปกรรมสร้างสรรค์ “อารียฺ สทุธิพนัธ์” 
(มลูนิธิอารีย์ / สภาการศกึษา / ประธานสภาคณบดีศิลปกรรม / Thai –PBS / สพฐ / 

ศิลปกรรม มศว) -(KA27) 
- โครงการพฒันาแบบทดสอบ FOFA-Test 

 

SAP38 รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศลิปวฒันธรรม 

 

 

  2) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจยัด้านวฒันธรรม
และศลิปะ ระดบัชาต ิ

 1 ผลงานวิจยั  โครงการคดักรองและสนบัสนนุการสร้างสรรค์ผลงานด้านศลิปกรรม
ของอาจารย์ท่ีมีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับในระดบัชาต ิ-(KS07) 
 

**ร่วมกบัผอ.สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยัหรือผอ.สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ใช้ทนุนัน้ 
หรืออาจเป็นทนุคณะและใช้วิธีคดัเลือกงานท่ีเสนอขอทนุหือจากตวัผู้ วิจยั **** 

SSAP 
2-06 

 

3) จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวฒันธรรมและ
ศลิปะ 

2 
ประเทศ 

แผนงานสร้างเครือข่ายเครือร่วมมือ MOU ทางด้านวฒันธรรมและ
ศลิปะ (อาเซียน) 
- มหาวิทยาลยัต้าลี่ ประเทศจีน** ไม่อาเซียน** 
- วิทยาลยัศลิปศกึษา สปป.ลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสมัพนัธ์ 



         

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

57 
G10 การสืบสานวฒันธรรมและศิลปะ

สามารถบรูณาการกบัภาระกิจ
อ่ืนๆ 

4) จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงวฒันธรรมและ
ศิลปะทีบ่รูณาการกบัการ
เรียนการสอน 
 

สกอ. 6.1 8 บรูณาการการสืบสาน
วฒันธรรมและศิลปะ
กบัการเรียนการสอน 

โครงการท านบุ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ 8 สาขาวิชาเอกของคณะศิลปกรรมศาสตร์-
(KA28) 
1.สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.สาขาวิชานาฏศิลป์ 
3.สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ศึกษา 
4.สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์สากล 
5.สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
6.สาขาวิชาการออกแบบทศันศิลป์ 
7.สาขาวิชาศิลปะจินตทศัน์ 
8.สาขาวิชาศิลปศึกษา  
9.ศนูย์ศิลปวิทยบริการ 

RAP 7 ผู้ช่วยฝ่าย
ศลิปวฒันธรรม 
 
หวัหน้าศนูย์ศลิปะ
วิทยบริการ 
 
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

 

หวัหน้าสาขาวิชา 
(8สาขา) 
 

5) จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงวฒันธรรมและ
ศิลปะทีบ่รูณาการกบั
กิจกรรมนิสิต 

2 

6) จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงวฒันธรรมและ
ศิลปะทีบ่รูณาการกบั
กิจกรรมพัฒนาองค์กร  
(คน/กิจกรรม/พืน้ที่) 
 

1 โครงการสร้างสรรค์ ผ้าพระบฏ เพ่ือร่วมถวายงานกฐินพระราชทาน 
มศว จ.เชียงใหม ่2557 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) 
ตามแผนยทุธศาสตร์ 15 ปี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ผู้ประสานงานหลัก : คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ / รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

G – 5ข้อ 
ตัวชีว้ัด – 11ข้อ 

FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

57 
G16 ระบบบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
1) คา่เฉลี่ยผลคะแนนการ
ประเมินตนเองของ
ผู้บริหารทีบ่รรลเุป้าหมาย 
เร่ืองระบบบริหารจดัการ
มีประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

สกอ. 7.1 

 

 

3.51 พฒันาระบบบริหาร
จดัการให้มี
ประสิทธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

- โครงการส ารวจผลประเมินระบบการบริหารจดัการอย่างมี
ประสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
-(KA32) 

o ประชมุ 
o แบบสอบถาม 
o กลอ่งรับความคดิเหน็ 

 
 
 

RAP 25 คณบด ี
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 
 

รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
 

  2) คา่เฉล่ียผลคะแนนของ
การประเมินของบคุลากรใน
คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

 3.51   

3) ช่องทางการรับความ
คดิเหน็ในการมีสว่นร่วมและ
การบริหารจดัการ 

ไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 

      

 
  

G17 การบริหารแผนงานและการ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

4) ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการส าเร็จตาม
แผนปฏบิตัิการประจ าปี 

สกอ. 7.1 

 
90 พฒันาระบบบริหาร

แผนงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการการทบทวนแผนและจดัท าแผนงานประจ าปี 2557 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์-(KS32) 

- โครงการสรุปแผนและระดมความคิดเห็นในการสร้างแผนงาน
ศิลปกรรมศาสตร์ 2558-(KA31) 

SSAP 
7-02 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน 

  5) จ านวนครัง้ที่ด าเนิน 
งานตามแผนการติดตาม
การบริหารความเสี่ยง 

 2 
ครัง้ตอ่ปี 

 - โครงการตดิตามการบริหารความเสีย่ง-(KA31)  รองคณบดีฝ่าย
ประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

      

 
  

G18 การบริหารงบประมาณและ
การเงินมีประสิทธิภาพ 

6) ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณรายจา่ยจาก
เงินรายได้เป็นไปแผน
งบประมาณประจ าปี 

สกอ. 8.1 80 พฒันาระบบการ
บริหารงบประมาณ
และการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

- แผนงานการตดิตามการใช้งบประมาณตามแผน ทกุเดือน  รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
 

ส านกังานคณบดี 
      

 
  



FOFA เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดั ตวับ่งชีง้าน
ประกนัคุณภาพ 

เป้าหมาย 
กลยทุธ์ โครงการ/แผนงาน SWU ผู้ รับผิดชอบ 

57 
G21 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

ฐานข้อมลูสนบัสนนุการบริหาร 
การเรียนรู้ และการวิจยั 

7) จ านวนฐานข้อมลู
สนบัสนนุการบริหารการ
เรียนรู้ และการวิจยั ที่
เพ่ิมขึน้ 
 

มศว. 

7.3.1 

 

1 พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมลูสนบัสนนุ
การบริหารและการ
ปฏิบตัิงาน 

- โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลู
สนบัสนนุการบริหาร การเรียนรู้ และการวจิยั คณะศลิปกรรม
ศาสตร์-(KA02) 
 

- แผนงานส ารวจความพงึพอใจตอ่การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมลู-(KA02) 

SAP 2 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
 

ส านกังานคณบดี 

8) ร้อยละของการ
ประเมินความพงึพอใจตอ่
การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมลู 
 

80 

      

 
  

G23 มีวฒันธรรมองค์กรที่ดี 9) จ านวนโครงการ
เสริมสร้างวฒันธรรมที่ดี
ขององค์กร 
 

สมศ. 11 
 

1 เสริมสร้างวฒันธรรมที่
ดีขององค์กร 

โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีดีขององค์กรศิลปกรรมศาสตร์ 
- โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยในวนัส าคญัของมหาวิทยาลยั 
- โครงการยกยอ่งเชิดชเูกียรติบคุลากรคณุภาพ-อาจารย์คณุธรรม 
ศิลปกรรมศาสตร์ -(KA30) 

- โครงการทนุเพื่อพฒันาศกัยภาพสายวิชาการและสายสนบัสนนุ 
- โครงการสมัมนาวิสยัทศัน์ศิลปกรรมศาสตร์ในอนาคต 
- โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรบคุลเพื่อการประสานการท างานใน
องค์กร 
 

- แผนการพฒันาคณุวฒุิอาจารย์ทางการศึกษาและคณุวฒุิวิชาการ 

RAP27 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผน 
 
ส านกังานคณบดี 

- โครงการผู้บริหารพบผู้มีสว่นได้สว่นเสีย-(KA34) 
- โครงการนปฐมนิเทศอาจารย์และบคุลากรใหม่ 

SAP42 

  10) จ านวนโครงการ/
กิจกรรมประหยดัทรัพยากร 

 1 
 โครงการ ตอ่ปี 

 - โครงการประหยดัพลงังานเพื่อความยัง่ยืนศิลปกรรม-(KS33) SSAP 
7-04 

  11) จ านวนโครงการท่ีมีการ
ตอบสนองตอ่การแก้ปัญหา
องค์กร 

 1  - โครงการบริหาร พฒันา องค์กรจากผลส ารวจการแก้ปัญหาในองค์กร  

         

 



 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมทีม่ีคุณภาพและคุณธรรม

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G1 1 โครงการสายสัมพนัธ์บัณฑิตใหม่ (สายสัมพนัธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม) SAP11 KA09 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 65,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ธ.ค.56

2 จดหมายข่าว FOFA NEW SAP46 KA45 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 20,000     เงินรายได้/ค่าวัสดุ มี.ค.57/ก.ย.57

3 โครงการวันครูศิลปะ "อารี  สุทธิพนัธุ"์ RAP26 KA46 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 30,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ธ.ค.56

4 โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP26 KA46 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มิ.ย.57

G6 5 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 100,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ม.ีค.57/พ.ค.57

6 โครงการวิจัยเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 60,000     เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56

G7 7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP27 KA47 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 60,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ค.57

8 โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสัมพนัธ(์น  าตาลปึกเกมส์) RAP27 KA47 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 50,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ย.57

9 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP27 KA47 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 50,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ม.ค.57

* 10 โครงการปฐมนิเทศและกจิกรรมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ศป.ม.ศิลปกรรม RAP27 KA47 งานบัณฑิตศึกษา 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ส.ค.57

G11 11 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ "การจัดท า มคอ.และเตรียมความพร้อม ฝ่ายวิชาการและวิจัย -          ไม่มีงบประมาณ พ.ย.56/มิ.ย.57

ต่อการจัดการเรียนการสอน

12 โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ธ.ค.56

13 โครงการจัดพมิพห์ลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 100,000   เงินรายได้/ค่าใช้สอย เม.ย.57

14 โครงการจัดพมิพห์นังสือคู่มือนิสิตใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 55,000     เงินรายได้/ค่าใช้สอย เม.ย.57

15 โครงการประชาสัมพนัธ์การรับตรงนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 50,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ก.ค.57

16 โครงการอบรมการผลิตส่ือและเทคโนโลยีในการสอนเพือ่การเรียนรู้ SAP2 KA02 ฝ่ายวิชาการและวิจัย -          พ.ย.56

ด้วยตนเอง

17 สนับสนุนการผลิตส่ือและเทคโนโลยใีนการสอนเพือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง SAP2 KA02 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 75,000     เงินรายได้/ค่าตอบแทน เม.ย.57

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม



FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

(ทุน Atutor @15,000 บาท x 5 รายวิชา)

18 โครงการเพิม่ทักษะภาษาอาเซียน SSAP4-06 KS21 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ม.ค.57

19 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนเพือ่เพิม่ศักยภาพการเรียน SSAP7-05 KS34 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ก.พ.57

การสอน (Lean Management)

G12 20 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนิสิต SAP16 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 30,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน พ.ย.56/มี.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์

21 ทุนนิสิตปริญญาตรี (ต้าล่ี นิสิต 4 ทุน รวม 80,000 บาท) SAP18 KA14 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 250,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน ม.ค.57

ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต ตลอดปกีารศึกษา

22 โครงการเพิม่ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ SAP4 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 15,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56

23 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการสอนเพือ่วิชาชีพ SAP4 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 10,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ก.พ.57

ศิลปกรรมศาสตร์

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : บูชาศิลปาจารย์ RAP1 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 50,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ค.57

25 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตและบม่เพาะนิสิตนักกิจกรรม RAP1 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 80,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน เม.ย.57

26 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพือ่พฒันาศักยภาพนิสิต RAP1 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 50,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ย.57

* 27 โครงการแนวทางการท าวิจัยสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ SAP6 KA03 งานบัณฑิตศึกษา 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ค.-ก.ค.57

* 28 โครงการพฒันากิจกรรมศักยภาพนิสิต ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา SAP6 KA03 งานบัณฑิตศึกษา 90,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ไม่ระบุ

ดนตรีศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา)

G13 29 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 10,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/ส.ค.57

30 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต(ศป.บ.) พ.ศ.2556 SAP11 KA08 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 100,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/พ.ค.57

31 โครงการสัมมนาแนวทางการจัดท าหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปศึกษา SAP11 KA08 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 38,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ค.57

32 โครงการสัมมนาแนวทางการจดัท าหลักสูตรปริญญาโท ศิลปะการแสดง SAP11 KA08 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ค.57

* 33 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านนวัตกรรมการออกแบบ SAP11 KA08 งานบัณฑิตศึกษา 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ธ.ค.56-ม.ค.57



FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

* 34 โครงการประชุมวิพากษ์การจดัการเรียนการสอนโดยความร่วมมอืในการ SAP11 KA08 งานบัณฑิตศึกษา 10,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ธ.ค.56-ม.ค.57

พฒันาและบริหารหลักสูตรกับหน่วยงายภายนอก (ปริญญาโท)

G19 35 โครงการปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาต่างชาติ SSAP4-03 KS19 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 10,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56

36 โครงการประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2014 SSAP4-03 KS18 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 200,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มิ.ย.57

(International Arts and Culture Conference 2014)

37 โครงการเจรจาความร่วมมือสร้างเครือข่ายศิลปกรรมระดับอาเซียน SSAP4-03 KS18 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 100,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ม.ค.57

38 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดตั งศูนย์วัฒนธรรมไทย SSAP4-03 KS18 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 150,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ เม.ย.57

ณ มหาวิทยาลัยต้าล่ี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

* 39 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะจินตทัศน์ SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 400,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ เม.ย.-พ.ค.57

* 40 โครงการประชุมอาเซียนด้านผลงานวิจัยและพฒันาหลักสูตรการ SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 300,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ม.ค.-เม.ย.57

สอนระดับบัณฑิตศึกษา

* 41 โครงการสัมมนาดนตรีนานาชาติ SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 150,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ธ.ค.56

* 42 โครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 120,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน มี.ค.57

* 43 โครงการภาคสนามประเทศกัมพชูา (40,000บาท+80,000บาท) SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 120,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน พ.ย.56

* 44 โครงการภาคสนามประเทศเวียดนาม SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 99,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน มี.ค.57

* 45 โครงการภาคสนามหลวงพระบาง ประเทศลาว SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 100,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.พ.-มี.ค.57

G20 46 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน 200,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56

47 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภารกจิประจ า สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน 800,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน พ.ย.56

(ทุนพฒันาบุคลากรสายวิชาการ/ทุนอบรมระยะสั น ต้าล่ี อาจารย์ 2 ทุน

รวม 70,000 บาท และทุนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

48 โครงการพฒันาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายบริหารและวางแผน 300,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ก.ค.57

G24 49 แผนงานการส ารวจเพือ่พฒันาบรรยากาศการเรียนรู้และทรัพยากร SAP1 KA01 ฝ่ายบริหารและวางแผน 30,000     เงินรายได้/ค่าวัสดุ ต.ค.56/ม.ค.57



FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

การศึกษาศิลปกรรมศาสตร์



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอยา่งต่อเน่ือง

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G2 50 โครงการสนับสนุนงานบทความวิชาการและงานวิจยัเป็นภาษาองักฤษ SAP29 KA21 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 60,000    เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค.57/พ.ค.57

51 โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและการวิจยัที่มีคุณภาพ SAP29 KA21 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 132,800  เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั7% ม.ค.57

G3 52 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จนี SSAP4-02 KS18 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว คร้ังที่ 1

53 โครงการศิลปะการแสดงเพือ่พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มี SAP33 KA26 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

ความต้องการพิเศษ "ละครเพือ่คนตาบอด"

54 โครงการศิลปะการแสดงเพือ่พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน "การ SSAP3-02 KS16 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

ใชก้จิกรรมศิลปะการแสดงเพือ่ลดปัญหาในวัยรุ่น"

55 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอดุมศึกษา : อมรมเชงิปฏิบัติการ SSAP4-02 KS18,19 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง คร้ังที่ 4

G8 56 โครงการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) SAP29 KA21 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 200,000  เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ย.56/มิ.ย.57

57 โครงการวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมวิชาการ" (ภาษาไทย) SAP29 KA23 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 80,000    เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ตลอดปีงปม.

58 โครงการผลิตต าราและเอกสารประกอบการสอน (8เล่มๆละ100ชดุ) RAP5 KA23 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 160,000  เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

G9 59 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู่การ SAP30 KA22 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000    เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ย.56

จดสิทธิบัตร

G14 60 โครงการวิจยัทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ SSAP2-06 KS07 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

(ทุนละ 250,000 บาท/โครงการ)

61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจยัภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ SAP19 KA17 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

62 โครงการนักวิจยัพีเ่ล้ียง (ค่าตอบแทนผู้อา่นงานวิจยั) SAP20 KA18 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 37,944    เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั2% พ.ย.56-ก.ย.57

G22 63 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ด้านการเรียน SSAP1-01 KS02 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 15,000    เงินรายได้/รายจา่ยอืน่ พ.ย.56

การสอน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา

64 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ด้านวิจยั เร่ือง SSAP1-01 KS02 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 18,972    เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั1% ธ.ค.56

การวิจยัในชัน้เรียน

65 โครงการจดัพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกดิจากการจดัการทาง SAP7 KA04 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000    เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ม.ค.57

ความรู้(KM)คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557

66 โครงการวิจยัด้านการเรียนการสอนศิลปกรรมศาสตร์ SAP8 KA05 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

(ทุนละ 100,0000 บาท/โครงการ)

67 โครงการวิจยัในชัน้เรียน (ทุนละ 60,000 บาท/โครงการ) SAP8 KA05 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

68 โครงการวิจยันวัตกรรมเพื่อการขอจดสิทธิบัตร (200,000 บาท/โครงการ) SAP30 KA22 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

* 69 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมการ SSAP1-01 KS02 งานบัณฑิตศึกษา 50,000    เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

ออกแบบ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การใหบ้ริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสังคมอยา่งมีคุณภาพ

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G4 70 โครงการบริการวิชาการ นิทรรศการการออกแบบแฟชัน่นิพนธ์ 2557 SAP33 KA25,26 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค.57

71 โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม การแสดงผลงานการออกแบบ

เคร่ืองประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair 2014 SAP33 KA25,26 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

72 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการออกแบบสร้างสรรค์สู่ SAP33 KA25,26 สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 20,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

สังคม ประจ าปีการศึกษา 2556

73 โครงการดนตรีชมุชนเพื่อการปลูกจติส านึกด้านวัฒนธรรมแกเ่ยาวชน SAP33 KA25,26 สาขาวิชาการดุริยางคศาสตร์ศึกษา 30,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ย.56

74 โครงการค่ายดนตรีศรีนครินทรวโรฒ เพือ่พัฒนศักยภาพทางวิชาการ SAP33 KA25,26 สาขาวิชาการดุริยางคศาสตร์สากล 30,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ม.ค.57

และดนตรีสากล

75 โครงการส่ือวัฒนธรรมเพือ่พัฒนาชมุชนและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส SAP33 KA25,26 สาขาวิชานาฏศิลป์ 15,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

76 โครงการศิลปศึกษาสู่สังคม SAP33 KA25,26 สาขาวิชาศิลปศึกษา 30,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

77 โครงการศิลปะการแสดงสู่ชมุชน SAP33 KA25,26 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 15,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ธ.ค.56

78 โครงการบริการวิชาการแกช่มุชน : ศิลปะกบัชมุชนพลเมือง-ประชาธิปไตย SAP33 KA25,26 สาขาวิชาศิลปะจนิตทัศน์ 30,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

79 โครงการสัมมนาวิชาการศิลปะร่วมสมัย SAP33 KA25,26 ศูนย์ศิลปวิทยบริการ 30,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

* 80 โครงการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรม SAP33 KA25,26 งานบัณฑิตศึกษา 150,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ม.ค.-เม.ย.57

ศาสตร์

* 81 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ศป.ม.นวัตกรรมการออกแบบ SAP33 KA25,26 งานบัณฑิตศึกษา 50,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค.-เม.ย.57

* 82 โครงการอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ SAP33 KA25,26 งานบัณฑิตศึกษา 80,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

** 83 โครงการส่งเสริมจติตปัญญาศึกษา ศิลป์อาสาพัฒนาชมุชน SAP33 KA25,26 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

** 84 โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชมุชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

วัฒนธรรม จงัหวัดสระแกว้

** 85 โครงการศิลปะและปฏิบัติการฐานชมุชนท้องถิ่นกบัโลกาภิวัฒน์ SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

** 86 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ชมุชน SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

** 87 โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพือ่ชมุชน : ปฏิบัติงาน SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

WORKSHOP เร่ืองวัฒนธรรมชมุชนและส่ิงแวดล้อม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การสืบสานและบรูณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G5 88 โครงการสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพรางวัล ครูศิลปกรรมสร้างสรรค์ SAP38 KA27 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ -         ไม่มีงบประมาณ ธ.ค.56

อารี สุทธิพันธุ์

89 โครงการมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีสองวัฒนธรรม SSAP4-3 KS19 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 150,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย.57

* 90 โครงการประกวดและพัฒนาเคร่ืองดนตรีไทย SAP38 KA27 งานบัณฑิตศึกษา 40,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

** 91 โครงการอบรมวิชาการเพือ่พัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ทางดนตรี SAP38 KA27 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย

ไทยและสร้างมาตรฐานด้านดนตรีไทยส าหรับครู

G10 92 โครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี RAP7 KA28 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 50,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน มิ.ย.57

และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอดุมศึกษา

93 โครงการพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพือ่สร้างเกณฑ์ RAP7 KA28 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 85,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน พ.ค.57

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

94 โครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม RAP7 KA28 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 50,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน ก.พ.57

95 โครงการนิทรรศการบูรณาการงานจติรกรรมฝาผนังทางศาสนาเร่ือง RAP7 KA28 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 45,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน ม.ค.57

ทศชาติชาดกเพือ่การออกแบบเคร่ืองสังฆภัณฑ์ตกแต่งภายในโบสถ์

96 โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา RAP7 KA28 สาขาวิชาการดุริยางคศาสตร์ศึกษา 85,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน ก.พ.57

97 โครงการตกแต่งสถานที่ทางศาสนาด้วยการประยกุต์เอกลักษณ์พื้นถิ่น RAP7 KA28 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค.57

เพือ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์รวมชาวท้องถิ่น (เปล่ียนเป็น สุนทรียะอภัยภูเบศร)

98 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบ หัวข้อ "หัวใจไทย RAP7 KA28 สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ส.ค.57

ส านึกไทย" คร้ังที่ 5

99 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ RAP7 KA28 สาขาวิชานาฏศิลป์ 15,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

ประจ าปีการศึกษา 2556

100 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2556 RAP7 KA28 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 15,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ม.ค.57

101 โครงการสร้างสรรค์ผ้าพระบฏ เพือ่ร่วมถวายงานกฐินพระราชทาน RAP7 KA28 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 100,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ต.ค.56

มศว จ.เชยีงใหม่ 2557

102 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ RAP7 KA28 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย.57

* 103 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 120,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

* 104 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 550,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

* 105 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก (นิสิต) RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 360,000   เงินรายได้/งบอดุหนุน ก.พ.57

* 106 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 80,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

* 107 โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการออกแบบ (คณาจารย์) RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 230,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย-พ.ค.57

* 108 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการ RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 460,000   เงินรายได้/งบอดุหนุน เม.ย-พ.ค.57

ออกแบบ

* 109 โครงการภาคสนามหมู่บ้านกระเหร่ียง(45,000บาท+50,000บาท) RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 95,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ธ.ค.56

* 110 โครงการภาคสนามหมู่บ้านมอญ(45,000บาท+50,000บาท) RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 95,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

* 111 โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 179,000   เงินรายได้/งบอดุหนุน ม.ค.57

* 112 โครงการสัมมนาดนตรีและชาติพันธุ์มอญ SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 150,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย.57

* 113 โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 40,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.พ.57

* 114 โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 200,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ไม่ระบุ

* 115 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 450,000   เงินรายได้/งบอดุหนุน ไม่ระบุ

* 116 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะการแสดงศึกษา RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 220,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ไม่ระบุ

117 โครงการแต่งผ้าไทยฯ คร้ังที่ 3 ภารกจิประจ า ร่วมกบัสถาบันวัฒนธรรมฯ

118 โครงการเนื่องในวันส าคัญต่างๆ ภารกจิประจ า ร่วมกบัสถาบันวัฒนธรรมฯ

119 โครงการศิลปวัฒนธรรมอาซียน ภารกจิประจ า ร่วมกบัสถาบันวัฒนธรรมฯ

120 โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ ภารกจิประจ า ร่วมกบัสถาบันวัฒนธรรมฯ

121 โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม ภารกจิประจ า ร่วมกบัสถาบันวัฒนธรรมฯ

122 โครงการสานศิลป์ สานสัมพันธ์ วันลอยกระทง ภารกจิประจ า ร่วมกบัสถาบันวัฒนธรรมฯ

G24 123 โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP7 KA28 ฝ่ายบริหารและวางแผน 200,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ต.ค.56

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมภบิาล

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G17 124 โครงการทบทวนแผนงานและจดัท าแผนงานประจ าปี 2558 คณะ SSAP7-02 KS32 ฝ่ายบริหารและวางแผน 70,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์

125 โครงการสรุประดมความคิดเห็นในการสร้างแผนงาน คณะ SSAP7-02 KS32 ฝ่ายบริหารและวางแผน 20,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ย.56-ก.ย.57

ศิลปกรรมศาสตร์

126 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายบริหารและวางแผน 50,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.ค-ส.ค.57

G21 127 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการ SAP2 KA02 ฝ่ายบริหารและวางแผน 20,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ย.56

บริหาร การเรียนรู้และการวิจยั คณะศิลปกรรมศาสตร์

G23 128 โครงการยกย่องเชดิชเูกยีรติบุคลากรคุณภาพ -อาจารย์คุณธรรม RAP27 KA30 ส านักงานคณบดี 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

ศิลปกรรมศาสตร์

129 โครงการ 5 ส. ภารกจิประจ า ส านักงานคณบดี 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

130 โครงการสุขภาพดีชวีีมีสุข ภารกจิประจ า ส านักงานคณบดี 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

131 โครงการประหยัดพลังงานเพือ่ความยั่งยืน SSAP7-04 KS33 ส านักงานคณบดี 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย.57

132 โครงการแสดงมุทิตาจติต่อคณาจารย์อาวุโส ภารกจิประจ า ส านักงานคณบดี 20,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.ย.57

133 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ส านักงานคณบดี คณะ SSAP1-01 KS02 ส านักงานคณบดี 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมทีม่ีคุณภาพและคุณธรรม

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G1 2 จดหมายข่าว FOFA NEW SAP46 KA45 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 20,000     เงินรายได้/ค่าวัสดุ มี.ค.57/ก.ย.57

4 โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP26 KA46 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มิ.ย.57

G6 5 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 100,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ม.ีค.57/พ.ค.57

6 โครงการวิจัยเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 60,000     เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56

G7 7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP27 KA47 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 60,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ค.57

8 โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสัมพนัธ(์น  าตาลปึกเกมส์) RAP27 KA47 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 50,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ส.ค.57

* 10 โครงการปฐมนิเทศและกจิกรรมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ศป.ม.ศิลปกรรม RAP27 KA47 งานบัณฑิตศึกษา 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ส.ค.57

G11 11 โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ "การจัดท า มคอ.และเตรียมความพร้อม ฝ่ายวิชาการและวิจัย -          ไม่มีงบประมาณ พ.ย.56/มิ.ย.57

ต่อการจัดการเรียนการสอน

12 โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ธ.ค.56

13 โครงการจัดพมิพห์ลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 100,000   เงินรายได้/ค่าใช้สอย มิ.ย.57

14 โครงการจัดพมิพห์นังสือคู่มือนิสิตใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 55,000     เงินรายได้/ค่าใช้สอย เม.ย.57

15 โครงการประชาสัมพนัธ์การรับตรงนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 50,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ก.ค.57

16 โครงการอบรมการผลิตส่ือและเทคโนโลยีในการสอนเพือ่การเรียนรู้ SAP2 KA02 ฝ่ายวิชาการและวิจัย -          พ.ค.57

ด้วยตนเอง

17 สนับสนุนการผลิตส่ือและเทคโนโลยใีนการสอนเพือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง SAP2 KA02 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 75,000     เงินรายได้/ค่าตอบแทน เม.ย.57

(ทุน Atutor @15,000 บาท x 5 รายวิชา)

18 โครงการเพิม่ทักษะภาษาอาเซียน SSAP4-06 KS21 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ส.ค.57

19 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนเพือ่เพิม่ศักยภาพการเรียน SSAP7-05 KS34 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ก.ค.57

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557



FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

การสอน (Lean Management)

G12 20 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนิสิต SAP16 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 30,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน มิ.ย.57

ศิลปกรรมศาสตร์

21 ทุนนิสิตปริญญาตรี (ต้าล่ี นิสิต 4 ทุน รวม 80,000 บาท) SAP18 KA14 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 250,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน ม.ค.57/ส.ค.57

ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต ตลอดปกีารศึกษา

22 โครงการเพิม่ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่วิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์ SAP4 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 15,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ส.ค.57

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : บูชาศิลปาจารย์ RAP1 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 50,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ค.57

25 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตและบม่เพาะนิสิตนักกิจกรรม RAP1 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 80,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ค.57

26 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพือ่พฒันาศักยภาพนิสิต RAP1 KA14 ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต 50,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน ก.ค.57

* 27 โครงการแนวทางการท าวิจัยสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ SAP6 KA03 งานบัณฑิตศึกษา 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ค.-ก.ค.57

* 28 โครงการพฒันากิจกรรมศักยภาพนิสิต ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา SAP6 KA03 งานบัณฑิตศึกษา 90,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ไม่ระบุ

ดนตรีศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา) (ครั งที ่2)

G13 29 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภารกจิประจ า ฝ่ายวิชาการและวิจัย 10,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/ส.ค.57

30 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต(ศป.บ.) พ.ศ.2556 SAP11 KA08 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 100,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/พ.ค.57

31 โครงการสัมมนาแนวทางการจัดท าหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปศึกษา SAP11 KA08 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 38,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ก.ค.57

32 โครงการสัมมนาแนวทางการจดัท าหลักสูตรปริญญาโท ศิลปะการแสดง SAP11 KA08 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 20,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มิ.ย.57

* 34 โครงการประชุมวิพากษ์การจดัการเรียนการสอนโดยความร่วมมอืในการ SAP11 KA08 งานบัณฑิตศึกษา 10,000     เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ค.-มิ.ย.57

พฒันาและบริหารหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก (ปริญญาโท)

G19 36 โครงการประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2014 SSAP4-03 KS18 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 200,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มิ.ย.57

(International Arts and Culture Conference 2014)

38 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดตั งศูนย์วัฒนธรรมไทย SSAP4-03 KS18 ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ 150,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ เม.ย.57

ณ มหาวิทยาลัยต้าล่ี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

* 39 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะจินตทัศน์ SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 400,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ค.57/ก.ค.57

* 40 โครงการประชุมอาเซียนด้านผลงานวิจัยและพฒันาหลักสูตรการ SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 300,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ม.ค.-เม.ย.57

สอนระดับบัณฑิตศึกษา

* 42 โครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 120,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน เม.ย.57

* 44 โครงการภาคสนามประเทศเวียดนาม (ฟลิิปปินส์) SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 99,000     เงินรายได้/งบอุดหนุน เม.ย.-พ.ค.57

* 45 โครงการภาคสนามหลวงพระบาง ประเทศลาว (ฟลิิปปินส์) SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 100,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน เม.ย.-พ.ค.57

G20 46 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน 200,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ส.ค.57

47 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภารกจิประจ า สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน 800,000   เงินรายได้/งบอุดหนุน มี.ค.-ส.ค.57

(ทุนพฒันาบุคลากรสายวิชาการ/ทุนอบรมระยะสั น ต้าล่ี อาจารย์ 2 ทุน

รวม 70,000 บาท และทุนพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)

48 โครงการพฒันาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายบริหารและวางแผน 300,000   เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มิ.ย.57

G24 49 แผนงานการส ารวจเพือ่พฒันาบรรยากาศการเรียนรู้และทรัพยากร SAP1 KA01 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 30,000     เงินรายได้/ค่าวัสดุ ต.ค.56/ม.ค.57

การศึกษาศิลปกรรมศาสตร์



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอยา่งต่อเน่ือง

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G2 50 โครงการสนับสนุนงานบทความวิชาการและงานวิจยัเป็นภาษาองักฤษ SAP29 KA21 ฝ่ายบรหิารและวางแผน 60,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

G3 53 โครงการศิลปะการแสดงเพือ่พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มี SAP33 KA26 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย พ.ค.57

ความต้องการพิเศษ "ละครเพือ่คนตาบอด"

55 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอดุมศึกษา : อมรมเชงิปฏิบัติการ SSAP4-02 KS18,19 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย ม.ิย.57

และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง คร้ังที่ 4

G8 56 โครงการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ (ภาษาองักฤษ) SAP29 KA21 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 200,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ม.ิย./ก.ค.57

57 โครงการวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมวิชาการ" (ภาษาไทย) SAP29 KA23 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 80,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ตลอดปีงปม.

58 โครงการผลิตต าราและเอกสารประกอบการสอน (8เล่มๆละ100ชดุ) RAP5 KA23 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 160,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค./เม.ย.-ก.ย.57

G9 59 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู่การ SAP30 KA22 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ส.ค.57

จดสิทธิบัตร

G14 60 โครงการวิจยัทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ SSAP2-06 KS07 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

(ทุนละ 250,000 บาท/โครงการ)

61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจยัภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ SAP19 KA17 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

62 โครงการนักวิจยัพีเ่ล้ียง (ค่าตอบแทนผู้อา่นงานวิจยั) SAP20 KA18 ฝ่ายวิชาการและวิจยั 37,944     เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั2% พ.ย.56-ก.ย.57

G22 63 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ด้านการเรียน SSAP1-01 KS02 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 15,000     เงินรายได้/รายจา่ยอืน่ พ.ค.57

การสอน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา

65 โครงการจดัพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกดิจากการจดัการทาง SAP7 KA04 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

ความรู้(KM)คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557

66 โครงการวิจยัด้านการเรียนการสอนศิลปกรรมศาสตร์ SAP8 KA05 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

(ทุนละ 100,0000 บาท/โครงการ)

67 โครงการวิจยัในชัน้เรียน (ทุนละ 60,000 บาท/โครงการ) SAP8 KA05 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

68 โครงการวิจยันวัตกรรมเพื่อการขอจดสิทธิบัตร (200,000 บาท/โครงการ) SAP30 KA22 ฝ่ายวิชาการและวิจยั เงินรายได้/อดุหนุนวิจยั90% พ.ย.56/ก.พ.57

* 69 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมการ SSAP1-01 KS02 งานบัณฑิตศึกษา 50,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

ออกแบบ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การใหบ้ริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสังคมอยา่งมีคุณภาพ

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G4 79 โครงการสัมมนาวิชาการศิลปะร่วมสมัย SAP33 KA25,26 ศูนย์ศิลปวิทยบริการ 30,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.ค.-ส.ค.57

80 โครงการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรม SAP33 KA25,26 งานบัณฑิตศึกษา 150,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ม.ค.-เม.ย.57

ศาสตร์

81 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ศป.ม.นวัตกรรมการออกแบบ SAP33 KA25,26 งานบัณฑิตศึกษา 50,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค.-เม.ย.57

* 82 โครงการอบรมสัมมนาดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติ SAP33 KA25,26 งานบัณฑิตศึกษา 80,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

** 84 โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชมุชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิ SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย เม.ย.57

วัฒนธรรม จงัหวัดสระแกว้

** 86 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ชมุชน SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ งปม.บก. มหาวิทยาลัย ก.พ.-เม.ย.57

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การสืบสานและบรูณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G5 88 โครงการสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพรางวัล ครูศิลปกรรมสร้างสรรค์ SAP38 KA27 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ -         ไม่มีงบประมาณ ม.ิย.57

อารี สุทธิพันธุ์

89 โครงการมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีสองวัฒนธรรม SSAP4-3 KS19 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 150,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย.57

G10 92 โครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี RAP7 KA28 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 50,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน มิ.ย.57

และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอดุมศึกษา

93 โครงการพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพือ่สร้างเกณฑ์ RAP7 KA28 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 85,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน ม.ิย.57

มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

95 โครงการนิทรรศการบูรณาการงานจติรกรรมฝาผนังทางศาสนาเร่ือง RAP7 KA28 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 45,000     งปม.แผ่นดิน/งบอดุหนุน พ.ค.-ส.ค.57

ทศชาติชาดกเพือ่การออกแบบเคร่ืองสังฆภัณฑ์ตกแต่งภายในโบสถ์

98 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบ หัวข้อ "หัวใจไทย RAP7 KA28 สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ส.ค.57

ส านึกไทย" คร้ังที่ 5

102 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต(์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา) RAP7 KA28 ส านักงานคณบดี 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.ค.57

* 107 โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการออกแบบ (คณาจารย์) RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 230,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย-พ.ค.57

* 108 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการ RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 460,000   เงินรายได้/งบอดุหนุน เม.ย-พ.ค.57

ออกแบบ

* 111 โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 179,000   เงินรายได้/งบอดุหนุน พ.ค.57

* 112 โครงการสัมมนาดนตรีและชาติพันธุ์มอญ SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา 150,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ เม.ย.57

* 113 โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ (เปล่ียนเป็นศึกษาดูงานพม่า) RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 40,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

* 114 โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 200,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

* 115 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 450,000   เงินรายได้/งบอดุหนุน พ.ค.57

* 116 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะการแสดงศึกษา RAP7 KA28 งานบัณฑิตศึกษา 220,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

117 โครงการแต่งผ้าไทยฯ คร้ังที่ 3 ภารกจิประจ า ร่วมกบัสถาบันวัฒนธรรมฯ ม.ิย.57

G24 123 โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP7 KA28 ฝ่ายบริหารและวางแผน 200,000   เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ม.ิย.-ก.ค.57

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมภบิาล

FOFA ที่ โครงการ/กิจกรรม SSAP/ ตวัชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

SAP/RAP KS/KA

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

G17 124 โครงการทบทวนแผนงานและจดัท าแผนงานประจ าปี 2558 คณะ SSAP7-02 KS32 ฝ่ายบริหารและวางแผน 70,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์

125 โครงการสรุประดมความคิดเห็นในการสร้างแผนงาน คณะ SSAP7-02 KS32 ฝ่ายบริหารและวางแผน 20,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ย.56-ก.ย.57

ศิลปกรรมศาสตร์ (เม.ย.57/ก.ย.57)

126 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภารกจิประจ า ฝ่ายบริหารและวางแผน 50,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.ค-ส.ค.57

G23 128 โครงการยกย่องเชดิชเูกยีรติบุคลากรคุณภาพ -อาจารย์คุณธรรม RAP27 KA30 ส านักงานคณบดี 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

ศิลปกรรมศาสตร์

129 โครงการ 5 ส. ภารกจิประจ า ส านักงานคณบดี 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ พ.ค.57

130 โครงการสุขภาพดีชวีีมีสุข ภารกจิประจ า ส านักงานคณบดี 5,000      เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มิ.ย.57

131 โครงการประหยัดพลังงานเพือ่ความยั่งยืน SSAP7-04 KS33 ส านักงานคณบดี 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ส.ค.57

132 โครงการแสดงมุทิตาจติต่อคณาจารย์อาวุโส ภารกจิประจ า ส านักงานคณบดี 20,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ ก.ย.57

133 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ส านักงานคณบดี คณะ SSAP1-01 KS02 ส านักงานคณบดี 10,000     เงินรายได้/งบรายจา่ยอืน่ มี.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 2 ไม่ระบุ

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

งบประมาณ

แผนปฏบิตัิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)

แผนด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
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คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ตั้งอยู่ทีอ่าคาร  16  ชั้น 1 และชั้น 5 -  15 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์)  114  ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา  กทม. 10110  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-0123 
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