แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559)
และตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

25 57

ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์/พฤศจิกายน 2556 (ฉบับปรับปรุง)

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ1 ปี (พ.ศ.2557)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต / รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี ้งาน
FOFA
เป้าประสงค์
ตัวชี ้วัด
ประกันคุณภาพ
57
G1

บัณฑิตศิลปกรรมศาสตร์ มีคณ
ุ ภาพและ
คุณธรรม

1) ร้ อยละของบัณฑิตที่เรี ยน
สาเร็ จแล้ วได้ งานทาตรง
สาขาภายในระยะเวลา ๑ ปี

สมศ. 1

89

2) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณธรรม
ของบัณฑิตในระดับดีขึ ้นไป

สมศ. 2
สมศ. 16.2

3) จานวนช่องทางในการ
จัดบริ การข้ อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ ศิษย์เก่า

สกอ. 3.1

4) ระดับความพึงพอใจของ
ศิษย์เก่าที่ได้ รับบริการข้ อมูล
ข่าวสาร

G6

คณะได้ รับการรับรองคุณภาพจาก
หน่วยงานประเมินคุณภาพทังภายใน
้
และภายนอก

5) คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทังภายใน
้
และภายนอก

6) จานวนงานวิจยั ด้ าน
ประกันคุณภาพการศึกษา

สมศ. 15

G – 9 ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 25 ข้ อ
กลยุทธ์

SWU

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ

-

โครงการสายสัมพันธ์บณ
ั ฑิตใหม่-(KA09)

SAP 11

4.20

-

โครงการพัฒนาเครื อข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ (แบบสารวจ)(KA10)

SAP 11

กว่า 2 ช่องทาง

-

กิจกรรมการส่งจดหมายข่าว / E-mail –(KA45)

SAP 46

3.51

-

โครงการวันครู อารี –(KA46)
โครงการสถาปนาคณะศิลปกรรม –(KA46)

RAP 26

-

โครงการจัดทาแผนประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอก คณะศิลปกรรมศาสตร์
โครงการประกันคุณภาพสัญจร
โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจการประกันคุณภาพแก่บคุ ลากร
(ผู้ตรวจประกัน)
โครงการส่งเสริมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ

-

โครงการงานวิจยั เพื่อการประกันคุณภาพ

3.75

ผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพ
และคุณธรรม

โครงการ/แผนงาน

ส่งเสริ มการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

FOFA
G7

เป้าประสงค์
ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจ

ตัวชี ้วัด
7) ระดับความพึงพอใจของ
นิสติ ต่อบริ การของคณะใน
ระดับดีขึ ้นไป

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

เป้าหมาย
57

มศว. 2.5.1

4.00

8) ช่องทาง/กิจกรรม/
โครงการ
ในการเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดี
ต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์
G11

การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
ส่งเสริ มการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ไม่น้อยกว่า 1
ช่องทาง/
กิจกรรม/
โครงการ ต่อปี

โครงการเสริ มสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ คณะศิลปกรรมศาสตร์
- โครงการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่–(KA47)
- โครงการน ้าตาลปึ กเกมส์–(KA47)
- โครงการเรารักคณะศิลปกรรมศาสตร์ –(KA47)
-

(งานสารวจและประเมินความพึงพอใจของนิสติ ที่มีตอ่
การรับบริ การภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ) –(KA47)

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทา มคอ. และเตรี ยม
ความพร้ อมต่อการจัดการเรี ยนการสอน

9) ร้ อยละของรายวิชาที่คณะ สกอ. 2.6
เปิ ดสอนมีการจัดทามคอ.3 ที่
ครบถ้ วนและถูกต้ อง

100

10) รายวิชาที่เปิ ดสอนมีการ
ผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง(IT)

10%

-

**ระดับมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 20**

-

15

-

11) ร้ อยละของหลักสูตรมี
การเรี ยนรู้เป็ นฐาน
12) จานวนรายวิชาที่มีการ
ส่งเสริ มการเตรี ยมความ
พร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

**ระดับมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 10**

1 กิจกรรม

พัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนให้ มี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/แผนงาน

SWU
RAP 27

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการสอน
เพื่อการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง–(KA02)
โครงการอบรมการผลิตสื่อ–(KA02)

SAP 2

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

แผนงานการสารวจและผลักดันให้ หลักสูตรมีการเรี ยนรู้
เป็ นฐาน

SAP 6

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

SSAP4-04

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

การส่งเสริ มการเตรี ยมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
- โครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่
ประชาคมอาเซียน (KS21)

ภาษา

SSAP4-06
อาเซียน

13)จานวนโครงการ Lean
Management เกี่ยวกับการ
เรี ยนการสอน***

1 เรื่ อง

โครงการ Lean Management เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน - (KS34)
** Lean Management เป็ นการขจัดสิ่งที่สญ
ู เปล่าโดยไม่ลดประสิทธิภาพของงาน ใช้ ฐานจาก
สถิตมาวิเคราะห์ จัดทาในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ ทาได้ 2 แบบ คือ
1.การบูรณาการหลักสูตร 2.การบูรณาการการสอนของอาจารย์ **

SSAP7-05

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

FOFA
G 12

เป้าประสงค์
กระบวนการเสริ มสร้ างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์มี
ประสิทธิภาพ(ทักษะสื่อสาร)

ตัวชี ้วัด
13) จานวนโครงการ
เสริ มสร้ างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของนิสติ

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

เป้าหมาย
57

สมศ. 16.1

3

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพการ
เสริ มสร้ างอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนิสติ

โครงการ/แผนงาน
-

-

14) จานวนรายวิชาที่
ส่งเสริ มอัตลักษณ์ของนิสติ

สมศ. 16.1

16

-

โครงการเสริ มสร้ างอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนิสติ ศิลปกรรมศาสตร์ (การประกวด)(KA14)
โครงการทุนนิสติ ศิลปกรรม- (KA14)
โครงการเชิดชูเกียรตินิสติ และศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ (KA15)
โครงการเพิ่มทักษะภาษากลุม่ วัฒนธรรมอาเซียนและ
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพศิลปกรรม- (KA12)
โครงการเพิ่มทักษะการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(KA12)
แผนงานการสารวจรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยมีลกั ษณะ
ส่งเสริ มอัตลักษณ์ของนิสติ ใน มคอ.

SWU

ผู้รับผิดชอบ

SAP 18

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสติ

RAP1
SAP16
SAP 4

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

G13

การวัดและประเมินผลการศึกษามี
ประสิทธิภาพ

15) ร้ อยละของรายวิชาที่มี
การประเมินผลการการเรี ยน
(เกรด) ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

16) ร้ อยละของหลักสูตรที่
มีการประเมินเพื่อพัฒนา
ตามกรอบเวลา

สกอ. 2.6

80

พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ

-

แผนงานการติดตามประเมินผลการเรี ยน (เกรด) ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ในวาระการประชุมคณะฯ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

ร้ อยละ 100

-

โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต 2556
- (KS08)

-

โครงการสัมมนาแนวทางการจัดทาหลักสูตรปริ ญญาเอก
ศิลปศึกษา
โครงการสัมมนาแนวทางการจัดทาหลักสูตรปริ ญญาโท
ศิลปะการแสดงสร้ างสรรค์

-

SAP 11

FOFA
G19

G20

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

เครือข่ายทางวิชาการและ การวิจยั มี 17) จานวนโครงการ/
ความเข้ มแข็ง
กิจกรรมที่มีความร่วมมือ
กับเครือข่ายวิชาการ

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สกอ. 4.1

เป้าหมาย
57
8

กลยุทธ์
เสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งของเครือข่าย
ความร่วมมือ

โครงการ/แผนงาน
-

โครงการความร่ วมมือและการสร้ างเครื อข่ายศิลปกรรม
กับองค์กรภายนอก- (KS11)- เน้ นงานวิจยั

ผู้รับผิดชอบ

SSAP
2-07

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

SSAP
4-03

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

SAP 12

คณบดี

** (8สาขา-โครงการบริ การวิชาการ หรื อ โครงการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เลือก 1
โครงการที่สร้ างความร่ วมมือ)**

18) จานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่สง่ เสริมความ
เป็ นนานาชาติและความ
เป็ นสากลบนฐานความ
เป็ นไทย

1

โครงการเจรจาความร่ วมมือและพัฒนาองค์กรสูร่ ะดับนานาชาติ(KS18)
- โครงการศิลปกรรมนานาชาติ
- ACAC – ระดับนานาชาติ
FAIC – ระดับอาเซียน

19) จานวนชาวต่างชาติที่
เข้ ามาศึกษาหรืออบรม
20) จานวนกลุม่ วิชาเอก
ของโรงเรียนสาธิตที่บรู ณา
การกับอุดมศึกษา

15

-

จานวนชาวต่างชาติ -(KS19)

1

-

โครงการพหุปัญญาเลิศ-(KA11)

21) ร้ อยละของบุคลากรที่ สกอ. 7.1
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ในระดับดีขึ ้นไป

90

22) ร้ อยละของสาย
วิชาการที่ได้ รับการพัฒนา
23) ร้ อยละของสาย
สนับสนุนที่ได้ รับการ
พัฒนา

SWU

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

พัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหาร และบุคลากร

-

แผนงานการประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายสนับสนุนวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์
(2 ครัง้ ต่อปี )

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน

100

-

สานักงานคณบดี

50

-

โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
(2 ครัง้ )
โครงการอบรมระยะสัน้
โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพเพื่อการสนับสนุนงานวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรการเรี ยนรู้ด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์

FOFA

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

G24

ทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ

24) ร้ อยละของนิสิตที่มี
ความพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรทางการศึกษา
ของคณะในระดับดีขึ ้นไป
25) ระดับความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สกอ. 2.6

เป้าหมาย
57
80

คะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 4.00

กลยุทธ์
พัฒนาและปรับปรุง
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

-

โครงการพัฒนาบรรยากาศการเรี ยนรู้และทรัพยากรทางการ
ศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ -(KA01)

SAP 1

-

แผนการสารวจเพื่อพัฒนาบรรยากาศการเรี ยนรู้และทรัพยากร
ทางการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ -(KA01)

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน

-

**จัดเป็ นแบบสอบถามรวมในฉบับ ปค.003***

สานักงานคณบดี

แผนงานสารวจความพึงพอใจของนิสติ ต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์และสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ (ปค.003) -(KA01)

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

**สารวจหลังสอบกลางภาค**

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ1 ปี (พ.ศ.2557)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 สร้ างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรมด้ านศิลปกรรม
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
FOFA

เป้าประสงค์

G2

ผลงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
นาไปใช้ ประโยชน์ในชุมชนและสังคม
ได้ จริ ง

ตัวชี ้วัด
1) จานวนผลงานวิจยั และ
งานสร้ างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้ จริ ง

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สมศ. 6

G – 6ข้ อ
ตัวชีว้ ัด –11ข้ อ
เป้าหมาย
57
11
ชิ ้นงาน

กลยุทธ์
ส่งเสริ มการนา
สร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์

สมศ.5

-

ผลงานวิจยั และงาน
ในชุมชนและสังคม

2) ร้ อยละผลรวมถ่วง
น ้าหนักของงานวิจยั หรื อ
งานสร้ างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ ตอ่ จานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจยั ทังหมด
้

โครงการ/แผนงาน

คะแนนเฉลี่ย
4.00

-

เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ด้าน
ศิลปกรรม

-

-

3) จานวนโครงการของศูนย์
การเรี ยนรู้ ด้านศิลปกรรมที่
ให้ บริ การต่อสังคม

4
โครงการ

4) ร้ อยละโครงการบริ การ
วิชาการแก่ชมุ ชนมีการบูร
ณาการเรี ยนการสอนและ
งานวิจยั

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
30 ต่อปี

พัฒนาสูก่ ารเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้ ด้าน
ศิลปกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริ มการนาผลงานวิจยั สร้ างสรรค์ด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ ที่นาไปใช้ ประโยชน์แก่ชมุ ชนและสังคม-(KS09)
กิจกรรมการปรับปรุ งเกณฑ์การวิจยั คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อ
การนาไปใช้ ประโยชน์แก่ชมุ ชน

SSAP
2-05

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

โครงการส่งเสริ มและสร้ างเครื อข่ายในเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
และงานวิจยั ระดับชาติหรื อนานาชาติ(FAIC / ACAC /
ต่างประเทศ) -(KA21)

SAP 29

การศึกษา

-

-

G3

SWU

งานสร้ างสรรค์ 6
งานวิจยั 6

โครงการทุนสนับสนุนการแปลงานบทความวิชาการและงานวิจยั
เป็ นภาษาอังกฤษ
โครงการเขียนบทความวิจยั ให้ มีคณ
ุ ภาพ

โครงการศิลปกรรมบูรณาการสร้ างเครื อข่ายแก่ชมุ ชนและสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน(บก.)
- โครงการศูนย์ความเป็ นเลิศทางด้ านศิลปศึกษา
- โครงการเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
- โครงการวัฒนธรรมสร้ างสรรค์
- โครงการจิตปั ญญา

-

ความสอดคล้ องกับพื ้นที่ 2 จังหวัด -(KS14)
ความสอดคล้ องกับการสอน/การวิจยั -(KA15)

คณบดี
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

SSAP
3-01

ศูนย์ศิลปวิทย
บริการ

FOFA
G8

เป้าประสงค์
งานวิจยั และผลงานวิชาการมี
คุณภาพ

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

เป้าหมาย
57

5) จานวนงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการที่ได้ รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

สมศ. 5

6) จานวนผลงานวิชาการ
ที่ได้ รับรองคุณภาพ

สมศ. 7

9

12

กลยุทธ์
ส่งเสริ มการตีพมิ พ์
เผยแพร่งานวิจยั และ
ผลงานวิชาการ

โครงการ/แผนงาน
โครงการส่งเสริ มการตีพิมพ์เผยแพร่ วิชาการศิลปกรรม(ฐาน TCI / ISI /
SCOPUS)–(KA21)
- วารสารศิลปกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
- วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
- วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- วารสารโครงการสัมมนา ACAC

SWU
SAP29

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

โครงการส่งเสริ มการตีพิมพ์เผยแพร่ วิชาการศิลปกรรมศาสตร์ ที่มี
คุณภาพ (Full Paper) –(KA23)
- โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและการวิจยั ที่มี
คุณภาพ
- โครงการวารสารวิชาการ “วารสารศิลปกรรม วิชาการ” (วารสาร
ภาษาไทย)
- โครงการผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอน

RAP 5

G9

งานสร้ างสรรค์นวัตกรรมได้ รับการ
จดสิทธิบตั รทางปั ญญา

7) จานวนงานสร้ างสรรค์
และนวัตกรรมที่ได้ รับจด
สิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั ร

สกอ. 4.2

1

ส่งเสริมงานสร้ างสรรค์
และนวัตกรรมให้ ได้ รับ
การจดสิทธิบตั ร

-

โครงการส่งเสริ มความรู้ ด้านการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู่
การจดสิทธิบตั ร(KA22)

SAP 30

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

G14

มีระบบกลไก และแหล่งทุนสนับสนุน
การวิจยั

8) สัดส่วนเงินทุนวิจยั
ภายในและภายนอกต่อ
อาจารย์ประจา

สกอ. 4.3

56,500

พัฒนาระบบและกลไก
และจัดหาแห่งทุน
สนับสนุนการวิจยั

-

โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนวิจยั จากองค์กรภายนอก
ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั (3-4ล้ านบาท)-(KS06)
ผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ -(KS10)

SSAP
2-04

-

โครงการสร้ างความร่ วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนทุนวิจยั จากองค์กรเอกชน

รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและ
วางแผน –
ภายนอก

-

โครงการส่งเสริ มสนับสนุนทุนวิจยั ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
(วิจนั พื ้นฐาน– วิจยั ในชั ้นเรี ยน- วิจยั สร้ างสรรค์ – วิจยั ประกันคุณภาพ/ วิจยั องค์กร) -(KA17)
โครงการนักวิจยั พี่เลี ้ยง -(KA18)

SAP 19

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจยั –
ภายใน

-

SAP 20

FOFA
G22

เป้าประสงค์
มีการจัดการความรู้ในองค์กร

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

9) ระดับความสาเร็จในการ (ตัวบ่งชี ้
สกอ. 7.2)
จัดการความรู้ของคณะ

10) จานวนองค์ความรู้ ที่เกิด
จากการจัดการทางความรู้
ในองค์กรและพัฒนาเป็ น
แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
11) ร้ อยละหลักสูตรที่มี
การทาวิจยั ด้ านการเรี ยน
การสอน

เป้าหมาย
57
4

1 เรื่ อง

ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ
15
***กรรมการขอปรับ
จากค่าคานวณ 8 เรื่อง
ต่ อปี เหลือ 2 เรื่อง****

กลยุทธ์
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ในองค์กร

โครงการ/แผนงาน

SWU

ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสูก่ ารเรี ยนรู้ (KM)คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ (จัด 2 ครัง้ /ปี ) -(KS02)
- ด้ านการเรี ยน การสอนเรื่ อง.............................
- ด้ านงานวิจยั เรื่ อง............................

SSAP
1-01

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ องค์ความรู้ ที่เกิดจากการจัดการทาง
ความรู้ (KM)คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557 -(KA04)

SAP 7

หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

-

SAP 8

โครงการวิจยั ด้ านการเรี ยนการสอนศิลปกรรมศาสตร์
(60,000 บาท/โครงการ)-(KA05)

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ให้ บริการวิชาการด้ านศิลปกรรมที่มีคุณภาพ
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
FOFA
G4

G15

เป้าประสงค์
การบริ การวิชาการตอบสนองความ
ต้ องการของชุมชนและสังคม

กระบวนการให้ บริ การวิชาการมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี ้วัด
1) จานวนโครงการบริ การ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ต้ องการของชุมชนและสังคม

G – 2ข้ อ
ตัวชีว้ ัด –5 ข้ อ
ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

สกอ. 5.1

เป้าหมาย
57
8

2) ร้ อยละโครงการบริ การ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนาและเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศชาติหรื อนานาชาติ ต่อ
จานวนโครงการทังหมด
้

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ต่อปี

3) จานวนหน่วยงานความ
ร่วมมือทางวิชาการด้ าน
นวัตกรรมการเรี ยนรู้ภายนอก
มหาวิทยาลัย

1
หน่วยงาน

กลยุทธ์
ให้ บริ การวิชาการตอบสนอง
ความต้ องการของชุมชน

โครงการ/แผนงาน
โครงการบริ การวิชาการ 8 สาขาวิชาเอกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ -(KA25)
1.สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.สาขาวิชานาฏศิลป์
3.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศึกษา
4.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล
5.สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
6.สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
7.สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
8.สาขาวิชาศิลปศึกษา

-

SWU

ผู้รับผิดชอบ

SAP33

รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและ
วางแผน
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

แผนงานการสารวจ โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้ องการพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน-(KA25)
**เน้ นแผนงานสารวจ**

4) ร้ อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การวิชาการในระดับดี
ขึ ้นไป

สกอ. 5.1

5) จานวนโครงการบริ การ
วิชาการที่บรู ณาการกับการ
เรี ยนการสอนและงานวิจยั

สมศ. 8

90

8

-

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้ บริ การวิชาการ

แผนงานสร้ างความร่วมมือทางวิชาการด้ านนวัตกรรมการ
เรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย (MOU) -(KS04)
(สพฐ สระแก้ ว / สภาวัฒนธรรม)

การบริการวิชาการที่บรู ณาการกับการเรี ยนการสอนและงานวิจยั 8
สาขาวิชาเอกของคณะศิลปกรรมศาสตร์
- รวบ SAP33 / SAP34 ประเมินความพึงพอใจ-(KA25)
-

ระบบกลไกบริ การวิชาการตามเป้าหมาย -(KA26)
การนาโครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชนออกเผยแพร่ -(KA25)

SSAP
1-03

RAP 6

คณบดี
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

SAP33
SAP34

หัวหน้ าสาขาวิชา

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สืบสาน เผยแพร่ และทานุบารุ งวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ประสานงานหลัก : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
FOFA

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

G5

มาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปกรรม
วัฒนธรรม ระดับชาติ

1) มาตรฐานคุณภาพ
ด้ านวัฒนธรรมและศิลปะ

สมศ. 10

2) จานวนผลงานสร้ างสรรค์
หรื องานวิจยั ด้ านวัฒนธรรม
และศิลปะ ระดับชาติ

G – 2ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 6ข้ อ
เป้าหมาย
57
1

1 ผลงานวิจยั

กลยุทธ์
ส่งเสริมการสร้ าง
มาตรฐานคุณภาพ
ผลงานด้ านศิลปกรรม

โครงการ/แผนงาน
-

โครงการประกวดผลงานศิลปกรรมสร้ างสรรค์ “อารี ยฺ สุทธิพนั ธ์”

SWU

ผู้รับผิดชอบ

SAP38

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

(มูลนิธิอารีย์ / สภาการศึกษา / ประธานสภาคณบดีศิลปกรรม / Thai –PBS / สพฐ /
ศิลปกรรม มศว) -(KA27)

-

โครงการพัฒนาแบบทดสอบ FOFA-Test

โครงการคัดกรองและสนับสนุนการสร้ างสรรค์ผลงานด้ านศิลปกรรม
ของอาจารย์ที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ -(KS07)

SSAP
2-06

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม

**ร่วมกับผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจย
ั หรือผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ใช้ ทนุ นัน้

หรืออาจเป็ นทุนคณะและใช้ วิธีคดั เลือกงานที่เสนอขอทุนหือจากตัวผู้วิจยั ****

3) จานวนเครื อข่ายความ
ร่ วมมือด้ านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

2
ประเทศ

แผนงานสร้ างเครื อข่ายเครื อร่ วมมือ MOU ทางด้ านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ (อาเซียน)
- มหาวิทยาลัยต้ าลี่ ประเทศจีน** ไม่ อาเซียน**
- วิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว

รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์

FOFA
G10

เป้าประสงค์
การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ
สามารถบูรณาการกับภาระกิจ
อื่นๆ

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

4) จานวนโครงการทานุ
บารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะทีบ่ รู ณาการกับการ
เรียนการสอน

สกอ. 6.1

เป้าหมาย
57
8

5) จานวนโครงการทานุ
บารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะทีบ่ รู ณาการกับ
กิจกรรมนิสิต

2

6) จานวนโครงการทานุ
บารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะทีบ่ รู ณาการกับ
กิจกรรมพัฒนาองค์ กร
(คน/กิจกรรม/พืน้ ที่)

1

กลยุทธ์
บูรณาการการสืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะ
กับการเรียนการสอน

โครงการ/แผนงาน
โครงการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 8 สาขาวิชาเอกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ -

(KA28)
1.สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2.สาขาวิชานาฏศิลป์
3.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ศึกษา
4.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล
5.สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
6.สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
7.สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
8.สาขาวิชาศิลปศึกษา
9.ศูนย์ศิลปวิทยบริ การ

โครงการสร้ างสรรค์ ผ้ าพระบฏ เพื่อร่ วมถวายงานกฐิ นพระราชทาน
มศว จ.เชียงใหม่ 2557

SWU

ผู้รับผิดชอบ

RAP 7

ผู้ช่วยฝ่ าย
ศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้ าศูนย์ศลิ ปะ
วิทยบริ การ
รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและ
วางแผน
หัวหน้ าสาขาวิชา
(8สาขา)

แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559)
ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผู้ประสานงานหลัก : คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ / รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
FOFA
G16

เป้าประสงค์

ตัวชี ้วัด

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 1) ค่าเฉลี่ยผลคะแนนการ สกอ. 7.1
ตามหลักธรรมาภิบาล
ประเมินตนเองของ
ผู้บริหารทีบ่ รรลุเป้าหมาย
เรื่องระบบบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2) ค่าเฉลี่ยผลคะแนนของ

G – 5ข้ อ
ตัวชีว้ ัด – 11ข้ อ
เป้าหมาย
57
3.51

กลยุทธ์
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

-

โครงการ/แผนงาน

SWU

โครงการสารวจผลประเมินระบบการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล คณะศิลปกรรมศาสตร์
-(KA32)
o ประชุม
o แบบสอบถาม
o กล่องรับความคิดเห็น

RAP 25

G17

การบริหารแผนงานและการ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ

4) ร้ อยละของโครงการที่
ดาเนินการสาเร็จตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

3.51

ไม่น้อยกว่า 2
ช่องทาง

สกอ. 7.1

5) จานวนครัง้ ที่ดาเนิน
งานตามแผนการติดตาม
การบริหารความเสี่ยง
G18

การบริหารงบประมาณและ
การเงินมีประสิทธิภาพ

6) ร้ อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ เป็ นไปแผน
งบประมาณประจาปี

คณบดี
รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน

การประเมินของบุคลากรใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
3) ช่องทางการรับความ
คิดเห็นในการมีสว่ นร่ วมและ
การบริ หารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

90

พัฒนาระบบบริหาร
แผนงานให้ มี
ประสิทธิภาพ

2
ครัง้ ต่อปี

สกอ. 8.1

80

พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
และการเงินให้ มี
ประสิทธิภาพ

-

-

โครงการการทบทวนแผนและจัดทาแผนงานประจาปี 2557 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ -(KS32)
โครงการสรุปแผนและระดมความคิดเห็นในการสร้ างแผนงาน
ศิลปกรรมศาสตร์ 2558-(KA31)

SSAP
7-02

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
วางแผน

-

โครงการติดตามการบริ หารความเสีย่ ง-(KA31)

รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

-

แผนงานการติดตามการใช้ งบประมาณตามแผน ทุกเดือน

รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและวางแผน
สานักงานคณบดี

FOFA
G21

เป้าประสงค์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้ อมูลสนับสนุนการบริหาร
การเรียนรู้ และการวิจยั

ตัวชี ้วัด
7) จานวนฐานข้ อมูล
สนับสนุนการบริหารการ
เรียนรู้ และการวิจยั ที่
เพิ่มขึ ้น

ตัวบ่งชี ้งาน
ประกันคุณภาพ

มศว.
7.3.1

8) ร้ อยละของการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้ อมูล

G23

มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ดี

9) จานวนโครงการ
เสริมสร้ างวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร

เป้าหมาย
57
1

กลยุทธ์
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้ อมูลสนับสนุน
การบริหารและการ
ปฏิบตั ิงาน

-

เสริมสร้ างวัฒนธรรมที่
ดีขององค์กร

โครงการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรศิลปกรรมศาสตร์
- โครงการรณรงค์การแต่งกายด้ วยผ้ าไทยในวันสาคัญของมหาวิทยาลัย
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากรคุณภาพ-อาจารย์คณ
ุ ธรรม
ศิลปกรรมศาสตร์ -(KA30)
- โครงการทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสายวิชาการและสายสนับสนุน
- โครงการสัมมนาวิสยั ทัศน์ศิลปกรรมศาสตร์ ในอนาคต
- โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลเพื่อการประสานการทางานใน
องค์กร

80

สมศ. 11

1

โครงการ/แผนงาน

-

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อมูล
สนับสนุนการบริ หาร การเรี ยนรู้ และการวิจยั คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ -(KA02)

SWU

ผู้รับผิดชอบ

SAP 2

รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและวางแผน
สานักงานคณบดี

แผนงานสารวจความพึงพอใจต่อการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้ อมูล-(KA02)

RAP27

สานักงานคณบดี

- แผนการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ทางการศึกษาและคุณวุฒิวิชาการ

10) จานวนโครงการ/
กิจกรรมประหยัดทรัพยากร

1
โครงการ ต่อปี

11) จานวนโครงการที่มีการ
ตอบสนองต่อการแก้ ปัญหา
องค์กร

1

- โครงการผู้บริ หารพบผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย-(KA34)
- โครงการนปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่

SAP42

- โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยัง่ ยืนศิลปกรรม-(KS33)

SSAP
7-04

- โครงการบริ หาร พัฒนา องค์กรจากผลสารวจการแก้ ปัญหาในองค์กร

รองคณบดีฝ่าย
บริ หารและวางแผน

แผนปฏิบัติการประจาปี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมทีม่ ีคุณภาพและคุณธรรม
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
G1

G6

G7

1 โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่ (สายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม) SAP11

KA09

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

65,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

2 จดหมายข่าว FOFA NEW

SAP46

KA45

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

20,000 เงินรายได้/ค่าวัสดุ

3 โครงการวันครูศิลปะ "อารี สุทธิพนั ธุ"์

RAP26

KA46

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

30,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ธ.ค.56

4 โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

RAP26

KA46

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

5 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

6 โครงการวิจัยเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

60,000 เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90%

พ.ย.56

7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผูป้ กครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP27

KA47

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

60,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ค.57

8 โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์(นาตาลปึกเกมส์)

RAP27

KA47

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ย.57

9 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

RAP27

KA47

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ม.ค.57

RAP27

KA47

งานบัณฑิตศึกษา

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

* 10 โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ศป.ม.ศิลปกรรม
G11 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทา มคอ.และเตรียมความพร้อม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ธ.ค.56
มี.ค.57/ก.ย.57

100,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มี.ค.57/พ.ค.57

-

ไม่มีงบประมาณ

พ.ย.56/มิ.ย.57

ต่อการจัดการเรียนการสอน
12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

13 โครงการจัดพิมพ์หลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

100,000 เงินรายได้/ค่าใช้สอย

เม.ย.57

14 โครงการจัดพิมพ์หนังสือคูม่ ือนิสิตใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

55,000 เงินรายได้/ค่าใช้สอย

เม.ย.57

15 โครงการประชาสัมพันธ์การรับตรงนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค.57

16 โครงการอบรมการผลิตสือ่ และเทคโนโลยีในการสอนเพือ่ การเรียนรู้

SAP2

KA02

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

SAP2

KA02

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

-

ธ.ค.56

พ.ย.56

ด้วยตนเอง
17 สนับสนุนการผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพือ่ การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

75,000 เงินรายได้/ค่าตอบแทน

เม.ย.57

FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(ทุน Atutor @15,000 บาท x 5 รายวิชา)
18 โครงการเพิม่ ทักษะภาษาอาเซียน

SSAP4-06 KS21

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.57

19 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเรียน

SSAP7-05 KS34

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

30,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

พ.ย.56/มี.ค.57

KA14

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

250,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ม.ค.57

การสอน (Lean Management)

G12 20 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิต SAP16
ศิลปกรรมศาสตร์
21 ทุนนิสิตปริญญาตรี (ต้าลี่ นิสิต 4 ทุน รวม 80,000 บาท)

SAP18

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ตลอดปีการศึกษา

22 โครงการเพิม่ ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์

SAP4

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

15,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ย.56

23 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการสอนเพือ่ วิชาชีพ

SAP4

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

ศิลปกรรมศาสตร์
24 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : บูชาศิลปาจารย์

RAP1

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ค.57

25 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานิสิตและบ่มเพาะนิสิตนักกิจกรรม

RAP1

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

80,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

เม.ย.57

26 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ พัฒนาศักยภาพนิสิต

RAP1

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ย.57

* 27 โครงการแนวทางการทาวิจัยสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

SAP6

KA03

งานบัณฑิตศึกษา

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.-ก.ค.57

* 28 โครงการพัฒนากิจกรรมศักยภาพนิสิต ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา

SAP6

KA03

งานบัณฑิตศึกษา

90,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ไม่ระบุ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/ส.ค.57
100,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/พ.ค.57

ดนตรีศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา)

G13 29 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ภารกิจประจา

30 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต(ศป.บ.) พ.ศ.2556 SAP11

KA08

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

31 โครงการสัมมนาแนวทางการจัดทาหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปศึกษา

SAP11

KA08

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

38,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

32 โครงการสัมมนาแนวทางการจัดทาหลักสูตรปริญญาโท 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

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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

SAP11

KA08

งานบัณฑิตศึกษา

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ ธ.ค.56-ม.ค.57

SSAP4-03 KS19

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ย.56

SSAP4-03 KS18

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

37 โครงการเจรจาความร่วมมือสร้างเครือข่ายศิลปกรรมระดับอาเซียน

SSAP4-03 KS18

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

100,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.57

38 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดตังศูนย์วัฒนธรรมไทย

SSAP4-03 KS18

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

150,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

* 39 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะจินตทัศน์

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

400,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.-พ.ค.57

* 40 โครงการประชุมอาเซียนด้านผลงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการ

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

300,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.-เม.ย.57

* 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 โครงการภาคสนามประเทศกัมพูชา (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

พัฒนาและบริหารหลักสูตรกับหน่วยงายภายนอก (ปริญญาโท)

G19 35 โครงการปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาต่างชาติ
36 โครงการประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2014
(International Arts and Culture Conference 2014)

ณ มหาวิทยาลัยต้าลี่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สอนระดับบัณฑิตศึกษา

G20 46 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
47 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ภารกิจประจา

สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ย.56

ภารกิจประจา

สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน

800,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

พ.ย.56

ภารกิจประจา

ฝ่ายบริหารและวางแผน

300,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค.57

(ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/ทุนอบรมระยะสัน ต้าลี่ อาจารย์ 2 ทุน
รวม 70,000 บาท และทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
48 โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์

G24 49 แผนงานการสารวจเพือ่ พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้และทรัพยากร

SAP1

KA01

ฝ่ายบริหารและวางแผน

30,000 เงินรายได้/ค่าวัสดุ

ต.ค.56/ม.ค.57

FOFA

ที่

โครงการ/กิจกรรม

SSAP/ ตัวชีว้ ัด
SAP/RAP KS/KA

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

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

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

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 โครงการสนับสนุนงานบทความวิชาการและงานวิจยั เป็นภาษาอังกฤษ
51 โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและการวิจยั ที่มีคุณภาพ

G3 52 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน

SAP29

KA21

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

60,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มี.ค.57/พ.ค.57

SAP29

KA21

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

132,800 เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 7%

ม.ค.57

SSAP4-02 KS18

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

SAP33

KA26

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

SSAP3-02 KS16

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

SSAP4-02 KS18,19 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครัง้ ที่ 1
53 โครงการศิลปะการแสดงเพือ่ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มี
ความต้องการพิเศษ "ละครเพือ่ คนตาบอด"
54 โครงการศิลปะการแสดงเพือ่ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน "การ
ใช้กจิ กรรมศิลปะการแสดงเพือ่ ลดปัญหาในวัยรุน่ "
55 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา : อมรมเชิงปฏิบัตกิ าร
และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครัง้ ที่ 4

G8 56 โครงการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

SAP29

KA21

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

57 โครงการวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมวิชาการ" (ภาษาไทย)

SAP29

KA23

58 โครงการผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอน (8เล่มๆละ100ชุด)

RAP5

KA23

SAP30

KA22

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

G9 59 โครงการส่งเสริมความรูด้ า้ นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู่การ

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ย.56/มิ.ย.57

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

80,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ตลอดปีงปม.

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

160,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ย.56

จดสิทธิบัตร

G14 60 โครงการวิจยั ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ

SSAP2-06 KS07

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90%

พ.ย.56/ก.พ.57

61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจยั ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

SAP19

KA17

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90%

พ.ย.56/ก.พ.57

62 โครงการนักวิจยั พีเ่ ลี้ยง (ค่าตอบแทนผู้อา่ นงานวิจยั )

SAP20

KA18

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

37,944 เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 2%

SSAP1-01 KS02

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

15,000 เงินรายได้/รายจ่ายอืน่

พ.ย.56

SSAP1-01 KS02

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

18,972 เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 1%

ธ.ค.56

SAP7

KA04

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.57

SAP8

KA05

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90%

พ.ย.56/ก.พ.57

67 โครงการวิจยั ในชัน้ เรียน (ทุนละ 60,000 บาท/โครงการ)

SAP8

KA05

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90%

พ.ย.56/ก.พ.57

68 โครงการวิจยั นวัตกรรมเพื่อการขอจดสิทธิบัตร (200,000 บาท/โครงการ)

SAP30

KA22

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90%

พ.ย.56/ก.พ.57

(ทุนละ 250,000 บาท/โครงการ)

G22 63 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ด้านการเรียน

พ.ย.56-ก.ย.57

การสอน เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
64 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ด้านวิจยั เรือ่ ง
การวิจยั ในชัน้ เรียน
65 โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรูท้ ี่เกิดจากการจัดการทาง
ความรู(้ KM)คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557

66 โครงการวิจยั ด้านการเรียนการสอนศิลปกรรมศาสตร์
(ทุนละ 100,0000 บาท/โครงการ)

* 69 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ

SSAP1-01 KS02

งานบัณฑิตศึกษา

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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 นิทรรศการการออกแบบแฟชัน่ นิพนธ์ 2557

SAP33

KA25,26 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มี.ค.57

SAP33

KA25,26 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

SAP33

KA25,26 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

73 โครงการดนตรีชมุ ชนเพื่อการปลูกจิตสานึกด้านวัฒนธรรมแก่เยาวชน

SAP33

KA25,26 สาขาวิชาการดุริยางคศาสตร์ศึกษา

30,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ย.56

74 โครงการค่ายดนตรีศรีนครินทรวโรฒ เพือ่ พัฒนศักยภาพทางวิชาการ

SAP33

KA25,26 สาขาวิชาการดุริยางคศาสตร์สากล

30,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.57

75 โครงการสื่อวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชุมชนและเยาวชนผู้ดอ้ ยโอกาส

SAP33

KA25,26

สาขาวิชานาฏศิลป์

15,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

71 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การแสดงผลงานการออกแบบ
เครือ่ งประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair 2014
72 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการออกแบบสร้างสรรค์สู่
สังคม ประจาปีการศึกษา 2556

และดนตรีสากล

76 โครงการศิลปศึกษาสู่สังคม

SAP33

KA25,26

สาขาวิชาศิลปศึกษา

30,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

77 โครงการศิลปะการแสดงสู่ชมุ ชน

SAP33

KA25,26

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

15,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ธ.ค.56

78 โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน : ศิลปะกับชุมชนพลเมือง-ประชาธิปไตย

SAP33

KA25,26

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

30,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

79 โครงการสัมมนาวิชาการศิลปะร่วมสมัย

SAP33

KA25,26

ศูนย์ศิลปวิทยบริการ

30,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

* 80 โครงการนาเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรม SAP33

KA25,26

งานบัณฑิตศึกษา

150,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.-เม.ย.57

* 81 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ศป.ม.นวัตกรรมการออกแบบ SAP33

KA25,26

งานบัณฑิตศึกษา

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มี.ค.-เม.ย.57

* 82 โครงการอบรมสัมมนาดนตรีดา้ นทฤษฎีและปฏิบัติ

SAP33

KA25,26

งานบัณฑิตศึกษา

80,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

** 83 โครงการส่งเสริมจิตตปัญญาศึกษา ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน

SAP33

KA25,26

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

** 84 โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

** 85 โครงการศิลปะและปฏิบัตกิ ารฐานชุมชนท้องถิ่นกับโลกาภิวัฒน์

SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

** 86 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชมุ ชน

SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

** 87 โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพือ่ ชุมชน : ปฏิบัตงิ าน

SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

ศาสตร์

วัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว

WORKSHOP เรือ่ งวัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

SAP38

KA27

งานบัณฑิตศึกษา

40,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

SAP38

KA27

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

RAP7

KA28

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

50,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

มิ.ย.57

RAP7

KA28

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

85,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

พ.ค.57

94 โครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม

RAP7

KA28

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

50,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

ก.พ.57

95 โครงการนิทรรศการบูรณาการงานจิตรกรรมฝาผนังทางศาสนาเรือ่ ง

RAP7

KA28

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

45,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

ม.ค.57

96 โครงการดุรยิ าจารย์กตัญญุตา

RAP7

KA28

สาขาวิชาการดุริยางคศาสตร์ศึกษา

85,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

ก.พ.57

97 โครงการตกแต่งสถานที่ทางศาสนาด้วยการประยุกต์เอกลักษณ์พื้นถิ่น

RAP7

KA28

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มี.ค.57

* 90 โครงการประกวดและพัฒนาเครือ่ งดนตรีไทย
** 91 โครงการอบรมวิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

ไทยและสร้างมาตรฐานด้านดนตรีไทยสาหรับครู

G10 92 โครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี
และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา

93 โครงการพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพือ่ สร้างเกณฑ์
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม

ทศชาติชาดกเพือ่ การออกแบบเครือ่ งสังฆภัณฑ์ตกแต่งภายในโบสถ์

เพือ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์รวมชาวท้องถิ่น (เปลี่ยนเป็น สุนทรียะอภัยภูเบศร)
98 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบ หัวข้อ "หัวใจไทย

RAP7

KA28

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

RAP7

KA28

สาขาวิชานาฏศิลป์

15,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

100 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจาปีการศึกษา 2556

RAP7

KA28

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

15,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.57

101 โครงการสร้างสรรค์ผ้าพระบฏ เพือ่ ร่วมถวายงานกฐินพระราชทาน

RAP7

KA28

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

100,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ต.ค.56

สานึกไทย" ครั้งที่ 5

99 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์
ประจาปีการศึกษา 2556

มศว จ.เชียงใหม่ 2557
RAP7

KA28

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

* 103 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

102 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

120,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

* 104 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

550,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

* 105 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก (นิสิต)

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

360,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.พ.57

* 106 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

80,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

* 107 โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการออกแบบ (คณาจารย์)

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

230,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย-พ.ค.57

* 108 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการ

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

460,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

เม.ย-พ.ค.57

* 109 โครงการภาคสนามหมู่บ้านกระเหรีย่ ง(45,000บาท+50,000บาท)

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

* 110 โครงการภาคสนามหมู่บ้านมอญ(45,000บาท+50,000บาท)

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

* 111 โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

179,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ม.ค.57

* 112 โครงการสัมมนาดนตรีและชาติพันธุ์มอญ

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

150,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

* 113 โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัตศิ าสตร์

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

40,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

* 114 โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ไม่ระบุ

* 115 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

450,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ไม่ระบุ

* 116 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะการแสดงศึกษา

RAP7

KA28

งานบัณฑิตศึกษา

220,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ไม่ระบุ

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ต.ค.56

ออกแบบ

117 โครงการแต่งผ้าไทยฯ ครัง้ ที่ 3

ภารกิจประจา

ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

118 โครงการเนื่องในวันสาคัญต่างๆ

ภารกิจประจา

ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

119 โครงการศิลปวัฒนธรรมอาซียน

ภารกิจประจา

ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

120 โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์

ภารกิจประจา

ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

121 โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม

ภารกิจประจา

ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

122 โครงการสานศิลป์ สานสัมพันธ์ วันลอยกระทง

ภารกิจประจา

ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

RAP7

ฝ่ายบริหารและวางแผน

G24 123 โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

KA28

95,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ธ.ค.56

95,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.พ.57

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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 โครงการทบทวนแผนงานและจัดทาแผนงานประจาปี 2558 คณะ

SSAP7-02 KS32

ฝ่ายบริหารและวางแผน

70,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

SSAP7-02 KS32

ฝ่ายบริหารและวางแผน

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56-ก.ย.57

ภารกิจประจา

ฝ่ายบริหารและวางแผน

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค-ส.ค.57

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ย.56

ศิลปกรรมศาสตร์
125 โครงการสรุประดมความคิดเห็นในการสร้างแผนงาน คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
126 โครงการจัดทารายงานประจาปี 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์

G21 127 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการ

SAP2

KA02

ฝ่ายบริหารและวางแผน

RAP27

KA30

สานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

บริหาร การเรียนรูแ้ ละการวิจยั คณะศิลปกรรมศาสตร์

G23 128 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคุณภาพ-อาจารย์คุณธรรม
ศิลปกรรมศาสตร์
129 โครงการ 5 ส.

ภารกิจประจา

สานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

130 โครงการสุขภาพดีชวี ีมีสุข

ภารกิจประจา

สานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

131 โครงการประหยัดพลังงานเพือ่ ความยั่งยืน

SSAP7-04 KS33

สานักงานคณบดี

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

132 โครงการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์อาวุโส

ภารกิจประจา

สานักงานคณบดี

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ย.57

133 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู(้ KM)สานักงานคณบดี คณะ

SSAP1-01 KS02

สานักงานคณบดี

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มี.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)
เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมทีม่ ีคุณภาพและคุณธรรม
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
G1

G6

G7

2 จดหมายข่าว FOFA NEW

SAP46

KA45

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

20,000 เงินรายได้/ค่าวัสดุ

4 โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

RAP26

KA46

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

5 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

6 โครงการวิจัยเพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

สกอ.9.1 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

60,000 เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90%

พ.ย.56

7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผูป้ กครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ RAP27

KA47

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

60,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ค.57

8 โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์(นาตาลปึกเกมส์)

RAP27

KA47

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ส.ค.57

RAP27

KA47

งานบัณฑิตศึกษา

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

* 10 โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ศป.ม.ศิลปกรรม
G11 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทา มคอ.และเตรียมความพร้อม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มี.ค.57/ก.ย.57
มิ.ย.57

100,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มี.ค.57/พ.ค.57

-

ไม่มีงบประมาณ

พ.ย.56/มิ.ย.57

ต่อการจัดการเรียนการสอน
12 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

13 โครงการจัดพิมพ์หลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

100,000 เงินรายได้/ค่าใช้สอย

มิ.ย.57

14 โครงการจัดพิมพ์หนังสือคูม่ ือนิสิตใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

55,000 เงินรายได้/ค่าใช้สอย

เม.ย.57

15 โครงการประชาสัมพันธ์การรับตรงนิสิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค.57

16 โครงการอบรมการผลิตสือ่ และเทคโนโลยีในการสอนเพือ่ การเรียนรู้

SAP2

KA02

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

SAP2

KA02

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

75,000 เงินรายได้/ค่าตอบแทน

เม.ย.57

-

ธ.ค.56

พ.ค.57

ด้วยตนเอง
17 สนับสนุนการผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพือ่ การเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
(ทุน Atutor @15,000 บาท x 5 รายวิชา)
18 โครงการเพิม่ ทักษะภาษาอาเซียน

SSAP4-06 KS21

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

19 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเรียน

SSAP7-05 KS34

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค.57

FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การสอน (Lean Management)

G12 20 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนิสิต SAP16

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

KA14

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

30,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

มิ.ย.57

250,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ม.ค.57/ส.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์
21 ทุนนิสิตปริญญาตรี (ต้าลี่ นิสิต 4 ทุน รวม 80,000 บาท)

SAP18

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
22 โครงการเพิม่ ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพศิลปกรรมศาสตร์

SAP4

24 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : บูชาศิลปาจารย์

RAP1

25 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นานิสิตและบ่มเพาะนิสิตนักกิจกรรม
26 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ พัฒนาศักยภาพนิสิต

ตลอดปีการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

15,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ค.57

RAP1

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

80,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ค.57

RAP1

KA14

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ก.ค.57

* 27 โครงการแนวทางการทาวิจัยสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

SAP6

KA03

งานบัณฑิตศึกษา

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.-ก.ค.57

* 28 โครงการพัฒนากิจกรรมศักยภาพนิสิต ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา

SAP6

KA03

งานบัณฑิตศึกษา

90,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ไม่ระบุ

ดนตรีศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา)

G13 29 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(ครังที่ 2)
ภารกิจประจา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/ส.ค.57
100,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56/พ.ค.57

30 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต(ศป.บ.) พ.ศ.2556 SAP11

KA08

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

31 โครงการสัมมนาแนวทางการจัดทาหลักสูตรปริญญาเอก ศิลปศึกษา

SAP11

KA08

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

38,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค.57

32 โครงการสัมมนาแนวทางการจัดทาหลักสูตรปริญญาโท ศิลปะการแสดง

SAP11

KA08

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

* 34 โครงการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือในการ

SAP11

KA08

งานบัณฑิตศึกษา

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.-มิ.ย.57

SSAP4-03 KS18

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

SSAP4-03 KS18

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

150,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

พัฒนาและบริหารหลักสูตรกับหน่วยงานภายนอก (ปริญญาโท)

G19 36 โครงการประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2014
(International Arts and Culture Conference 2014)
38 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดตังศูนย์วัฒนธรรมไทย
ณ มหาวิทยาลัยต้าลี่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชีว้ ัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

400,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ค.57/ก.ค.57

* 40 โครงการประชุมอาเซียนด้านผลงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการ

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

300,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

* 42 โครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

120,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

เม.ย.57

* 44 โครงการภาคสนามประเทศเวียดนาม (ฟิลิปปินส์)

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

99,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

เม.ย.-พ.ค.57

* 45 โครงการภาคสนามหลวงพระบาง ประเทศลาว (ฟิลิปปินส์)

SSAP4-03 KS18

งานบัณฑิตศึกษา

100,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

เม.ย.-พ.ค.57

ม.ค.-เม.ย.57

สอนระดับบัณฑิตศึกษา

G20 46 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
47 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ภารกิจประจา

สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ภารกิจประจา

สกอ.2.4 ฝ่ายบริหารและวางแผน

800,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

ภารกิจประจา

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ส.ค.57
มี.ค.-ส.ค.57

(ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/ทุนอบรมระยะสัน ต้าลี่ อาจารย์ 2 ทุน
รวม 70,000 บาท และทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
48 โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์

G24 49 แผนงานการสารวจเพือ่ พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้และทรัพยากร
การศึกษาศิลปกรรมศาสตร์

SAP1

KA01

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

300,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่
30,000 เงินรายได้/ค่าวัสดุ

มิ.ย.57
ต.ค.56/ม.ค.57

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)
เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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 โครงการสนับสนุนงานบทความวิชาการและงานวิจยั เป็นภาษาอังกฤษ

SAP29

KA21

ฝ่ายบริหารและวางแผน

G3 53 โครงการศิลปะการแสดงเพือ่ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มี

SAP33

KA26

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

พ.ค.57

SSAP4-02 KS18,19 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

มิ.ย.57

60,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

ความต้องการพิเศษ "ละครเพือ่ คนตาบอด"
55 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา : อมรมเชิงปฏิบัตกิ าร
และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครัง้ ที่ 4

G8 56 โครงการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

SAP29

KA21

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

57 โครงการวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมวิชาการ" (ภาษาไทย)

SAP29

KA23

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

58 โครงการผลิตตาราและเอกสารประกอบการสอน (8เล่มๆละ100ชุด)

RAP5

KA23

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

SAP30

KA22

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

G9 59 โครงการส่งเสริมความรูด้ า้ นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสู่การ

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย./ก.ค.57

80,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ตลอดปีงปม.

160,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ มี.ค./เม.ย.-ก.ย.57
10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

จดสิทธิบัตร

G14 60 โครงการวิจยั ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ

SSAP2-06 KS07

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90% พ.ย.56/ก.พ.57

61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจยั ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

SAP19

KA17

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

62 โครงการนักวิจยั พีเ่ ลี้ยง (ค่าตอบแทนผู้อา่ นงานวิจยั )

SAP20

KA18

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

37,944 เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 2%

SSAP1-01 KS02

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

15,000 เงินรายได้/รายจ่ายอืน่

พ.ค.57

SAP7

KA04

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

SAP8

KA05

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90% พ.ย.56/ก.พ.57

67 โครงการวิจยั ในชัน้ เรียน (ทุนละ 60,000 บาท/โครงการ)

SAP8

KA05

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90% พ.ย.56/ก.พ.57

68 โครงการวิจยั นวัตกรรมเพื่อการขอจดสิทธิบัตร (200,000 บาท/โครงการ)

SAP30

KA22

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90% พ.ย.56/ก.พ.57

(ทุนละ 250,000 บาท/โครงการ)

G22 63 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู้(KM)ด้านการเรียน

เงินรายได้/อุดหนุนวิจยั 90% พ.ย.56/ก.พ.57

พ.ย.56-ก.ย.57

การสอน เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
65 โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่องค์ความรูท้ ี่เกิดจากการจัดการทาง
ความรู(้ KM)คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557

66 โครงการวิจยั ด้านการเรียนการสอนศิลปกรรมศาสตร์
(ทุนละ 100,0000 บาท/โครงการ)

* 69 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ

SSAP1-01 KS02

งานบัณฑิตศึกษา

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)
เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรมแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค.-ส.ค.57

80 โครงการนาเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรม SAP33

KA25,26

งานบัณฑิตศึกษา

150,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ม.ค.-เม.ย.57

SAP33

KA25,26

งานบัณฑิตศึกษา

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มี.ค.-เม.ย.57

SAP33

KA25,26

งานบัณฑิตศึกษา

80,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ศาสตร์
81 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ศป.ม.นวัตกรรมการออกแบบ

* 82 โครงการอบรมสัมมนาดนตรีดา้ นทฤษฎีและปฏิบัติ
** 84 โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

มิ.ย.57

SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

เม.ย.57

SSAP3-01 KS14,15 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

งปม.บก. มหาวิทยาลัย

ก.พ.-เม.ย.57

วัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว

** 86 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชมุ ชน

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)
เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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

มิ.ย.57

150,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

อารี สุทธิพันธุ์
89 โครงการมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีสองวัฒนธรรม

G10 92 โครงการเครือข่ายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี

SSAP4-3 KS19 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
RAP7

KA28 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

50,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

มิ.ย.57

RAP7

KA28 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

85,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

มิ.ย.57

RAP7

KA28 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

45,000 งปม.แผ่นดิน/งบอุดหนุน

พ.ค.-ส.ค.57

RAP7

KA28 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

RAP7

KA28 สานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค.57

* 107 โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการออกแบบ (คณาจารย์)

RAP7

KA28 งานบัณฑิตศึกษา

230,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย-พ.ค.57

* 108 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการ

RAP7

KA28 งานบัณฑิตศึกษา

460,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

เม.ย-พ.ค.57

* 111 โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า

RAP7

KA28 งานบัณฑิตศึกษา

179,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

พ.ค.57

* 112 โครงการสัมมนาดนตรีและชาติพันธุ์มอญ

SSAP4-03 KS18 งานบัณฑิตศึกษา

และศิลปะการแสดงนิพนธ์ระดับอุดมศึกษา

93 โครงการพัฒนาศักยภาพงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพือ่ สร้างเกณฑ์
มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
95 โครงการนิทรรศการบูรณาการงานจิตรกรรมฝาผนังทางศาสนาเรือ่ ง
ทศชาติชาดกเพือ่ การออกแบบเครือ่ งสังฆภัณฑ์ตกแต่งภายในโบสถ์
98 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบ หัวข้อ "หัวใจไทย
สานึกไทย" ครั้งที่ 5

102 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์(สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา)

ออกแบบ

150,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

เม.ย.57

* 113 โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัตศิ าสตร์ (เปลี่ยนเป็นศึกษาดูงานพม่า) RAP7

KA28 งานบัณฑิตศึกษา

40,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

* 114 โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา

RAP7

KA28 งานบัณฑิตศึกษา

200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

* 115 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา

RAP7

KA28 งานบัณฑิตศึกษา

450,000 เงินรายได้/งบอุดหนุน

พ.ค.57

* 116 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปะการแสดงศึกษา

RAP7

KA28 งานบัณฑิตศึกษา

220,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

117 โครงการแต่งผ้าไทยฯ ครัง้ ที่ 3

G24 123 โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภารกิจประจา
RAP7

ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

KA28 ฝ่ายบริหารและวางแผน

มิ.ย.57
200,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.-ก.ค.57

แผนปฏิบตั ิการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผน)
เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดาเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2557

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 โครงการทบทวนแผนงานและจัดทาแผนงานประจาปี 2558 คณะ

SSAP7-02 KS32

ฝ่ายบริหารและวางแผน

70,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

SSAP7-02 KS32

ฝ่ายบริหารและวางแผน

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่ พ.ย.56-ก.ย.57

ศิลปกรรมศาสตร์
125 โครงการสรุประดมความคิดเห็นในการสร้างแผนงาน คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
126 โครงการจัดทารายงานประจาปี 2556 คณะศิลปกรรมศาสตร์

G23 128 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคุณภาพ-อาจารย์คุณธรรม

(เม.ย.57/ก.ย.57)

RAP27

50,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ค-ส.ค.57

สานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

พ.ค.57

ฝ่ายบริหารและวางแผน

ภารกิจประจา

KA30

ศิลปกรรมศาสตร์
129 โครงการ 5 ส.

ภารกิจประจา

สานักงานคณบดี

130 โครงการสุขภาพดีชวี ีมีสุข

ภารกิจประจา

สานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มิ.ย.57

131 โครงการประหยัดพลังงานเพือ่ ความยั่งยืน

SSAP7-04 KS33

สานักงานคณบดี

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ส.ค.57

132 โครงการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์อาวุโส

ภารกิจประจา

สานักงานคณบดี

20,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

ก.ย.57

133 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเรียนรู(้ KM)สานักงานคณบดี คณะ

SSAP1-01 KS02

สานักงานคณบดี

10,000 เงินรายได้/งบรายจ่ายอืน่

มี.ค.57

ศิลปกรรมศาสตร์

ครัง้ ที่ 2 ไม่ระบุ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ทอี่ าคาร 16 ชั้น 1 และชั้น 5 - 15 (อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-0123

จัดทาโดย : ฝ่ายแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
คุณศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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