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ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์/พฤศจิกายน 2555 (ฉบับปรับปรุง)



เป้าประสงค์และตวัชีว้ัด

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มคุีณภาพและคุณธรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด ตวัเลขฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัสโครงการตาม

56 แผนปฏิบัติการ

ดา้นประสิทธผลตามพันธกิจ

G1 บณัฑิตศิลปกรรมศาสตร์มีคุณภาพและคุณธรรม 1) ร้อยละของบณัฑิตที่เรียนส าเร็จแล้วได้งานท า 86.75 87 ผลิตบณัฑิตใหม้ีคุณภาพและ 38

ตรงสาขาภายในระยะเวลา ๑ ป ี(สมศ.1) คุณธรรม

2) ระดับความพึงพอใจเฉล่ียของผู้ใช้บณัฑิตต่อคุณธรรม 4.15 4.20

ของบณัฑิตในระดับดีขึ้นไป (สมศ.2,สมศ.16.2)

3) จ านวนช่องทางในการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร 4.15 4.20

ที่เปน็ประโยชนต่์อศิษย์เก่า (สกอ.3.1)

ดา้นคุณภาพการให้บริการ

G6 คณะได้รับการรับรองคุณภาพจากหนว่ยงาน 4) คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน 3.69 3.70 ส่งเสริมการประกันคุณภาพ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ภายในและภายนอก (สมศ.15) การศึกษา

G7 ผู้ใช้บณัฑิตและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 5) ระดับความพึงพอใจของนสิิตต่อบริการของ 3.93 4.00

คณะในระดับดีขึ้นไป (มศว.2.5.1)

6) ระดับความพึงพอใจของผู้ใชับณัฑิตต่อบณัฑิต 4.11 4.20

ในระดับดีขึ้นไป (สมศ.2)

7) ช่องทาง/กิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้าง 4.11 ไม่นอ้ยกว่า 1 60, 62

ทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ช่องทาง/กิจกรรม/

โครงการต่อปี

แผนปฏบิัตกิาร ระยะ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



เป้าประสงค์และตวัชีว้ัด

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มคุีณภาพและคุณธรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด ตวัเลขฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัสโครงการตาม

56 แผนปฏิบัติการ

ดา้นประสิทธภิาพของการปฏบิัตริาชการ

G11 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 8) ร้อยละของรายวิชาที่คณะเปดิสอนมีการจัดท า 20.00 30.00 พัฒนาการจัดการเรียนการ การจัดท า มคอ.

มคอ.3 ที่ครบถ้วนและถูกต้อง (สกอ.2.6) สอนใหม้ีประสิทธิภาพ

G12 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์และ 9)  จ านวนโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และ N/A 6 เพิ่มประสิทธิภาพการ 42, 61, 63, 64,

คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนสิิต (สมศ.16.1) เสริมสร้างอัตลักษณ์และ 66, 105, 114

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนสิิต

10) ร้อยละของรายวิชาที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ N/A 5

นสิิต (สมศ.16.1)

G13 การวัดและประเมินผลการศึกษามีประสิทธิภาพ 11) ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียน N/A 80 พัฒนาการวัดและประเมิน

เรียน (เกรด) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (สกอ.2.6) ผลการศึกษาใหม้ี

ประสิทธิภาพ

12) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินเพื่อพัฒนาตาม N/A ร้อยละ 59

กรอบเวลา 100

G19 เครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยมีความเข้มแข็ง 13) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับ N/A 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 13, 52, 53,

เครือข่ายวิชาการ (สกอ.4.1) เครือข่ายความร่วมมือ 102, 103, 116,

117, 118, 119



เป้าประสงค์และตวัชีว้ัด

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มคุีณภาพและคุณธรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด ตวัเลขฐาน เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัสโครงการตาม

56 แผนปฏิบัติการ

14) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเปน็ N/A 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 53

นานาชาติและความเปน็สากลบนฐานความเปน็ไทย เครือข่ายความร่วมมือ

15) จ านวนชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรืออบรม N/A 1

ดา้นการพัฒนาองค์กร

G20 ผู้บริหาร อาจารย์ และบคุลากรมีความ 16) ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 90 90 พัฒนาสมรรถนะของผู้ การประเมิน

เชี่ยวชาญในการปฏบิติังาน ในระดับดีขึ้นไป (สกอ.7.1) บริหาร และบคุลากร สมรรถนะบุคลากร

ฝ่ายวิชาการและ

สนับสนุนวิชาการ

G24 ทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ 17) ร้อยละของนสิิตที่มีความพึงพอใจต่อทรัพยากร N/A 80 พัฒนาและปรับปรุง 37

ทางการศึกษาของคณะในระดับดีขึ้นไป (สกอ.2.5.1) ทรัพยากรทางการศึกษา

18) ระดับความพึงพอใจของนสิิตต่อคุณภาพการสอน N/A คะแนนเฉล่ีย

ของอาจารย์และส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ (สกอ.2.6) มากกว่า 4



เป้าประสงค์และตวัชีว้ัด

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมดา้นศิลปกรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ รหัสโครงการ

56 ตามแผนปฏบิัตกิาร

ดา้นประสิทธผลตามพันธกิจ

G2 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์น าไปใช้ประโยชน์ 19) จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น า 10 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ จ านวนงานวิจัยและ

ในชุมชนและสังคมได้จริง ไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง (สมศ.6) ประโยชนใ์นชุมชนและสังคม งานสร้างสรรค์

20) ร้อยละผลรวมถ่วงน  าหนกัของงานวิจัยหรืองาน คะแนน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อต านวนอาจารย์ เฉล่ีย

ประจ าและนกัวิจัยทั งหมด (สมศ.5) 3.51

G3 เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ด้านศิลปกรรม 21) จ านวนโครงการของศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปกรรม 4 พัฒนาสู่การเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ด้าน 93, 94, 97, 97,

ท่ีใหบ้ริการต่อสังคม ศิลปกรรม 100

22) ร้อยละโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ ไม่นอ้ยกว่า

ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ ร้อยละ 80

เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ ต่อปี

ต่อจ านวนโครงการทั งหมด

ดา้นคุณภาพการให้บริการ

G8 งานวิจัยและผลงานวิชาการมีคุณภาพ ได้รับการ 23) จ านวนงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการตี 12 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและผลงาน 54, 57

ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ พิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (สมศ.5) วิชาการ

เป้าหมาย

แผนปฏบิัตกิาร ระยะ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



เป้าประสงค์และตวัชีว้ัด

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมดา้นศิลปกรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด กลยุทธ์ รหัสโครงการ

56 ตามแผนปฏบิัตกิาร

เป้าหมาย

G9 งานสร้างสรรค์นวัตกรรมได้รับการจดสิทธิบตัร 24) จ านวนงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ได้รับจด 1 ส่งเสริมงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหไ้ด้รับการ 14

ทางปญัญา สิทธิบตัรหรืออนสิุทธิบตัร (สกอ.4.2) จดสิทธิบตัร

ดา้นประสิทธภิาพของการปฏบิัตริาชการ

G14 มีระบบกลไก และแหล่งทุนสนบัสนนุการวิจัย 25) สัดส่วนเงินทุนวิจัยภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 6,000     พัฒนาระบบและกลไก และจัดหาแหง่ทุนสนบัสนนุ แหล่งเงินทุนวิจัย

การวิจัย

26) จ านวนงานวิจัยทางด้านวัฒธรรมและศิลปะ ไม่น้อยกวา่

2 ผลงาน

วจิัย

ดา้นการพัฒนาองค์กร

G22 มีการจัดการความรู้ในองค์กร 27) ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ของคณะ 3 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร 40

(สกอ.7.2)

28) จ านวนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน หนว่ยงาน 40

ละ 1 เร่ือง



เป้าประสงค์และตวัชี้วดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวชิาการดา้นศิลปกรรมที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั เป้าหมาย กลยทุธ์ รหัสโครงการ

56 ตามแผนปฏิบัตกิาร

ดา้นประสทิธผลตามพันธกิจ

G4 การบริการวชิาการตอบสนองความต้องการของ 29) จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ตอบ 8 ให้บริการวชิาการตอบสนองความต้องการ 15, 22, 51, 73, 75, 

ชมุชนและสังคม สนองความต้องการของชมุชนและสังคม ของชมุชนและสังคม 77, 81, 83, 85, 88

(สกอ.5.1)

30) ร้อยละโครงการบริการวชิาการและวชิาชพีที่ ไม่น้อยกวา่ 15, 22, 51, 73, 75, 

ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง ร้อยละ 80 77, 81, 83, 85, 88

ความเขม้แขง็ของชมุชน สังคม ประเทศชาติ ต่อ ต่อปี

จ านวนโครงการทั้งหมด 

31) จ านวนหน่วยงานความร่วมมอืทางวชิาการ ไม่น้อยกวา่ 83

ด้านนวตักรรมการเรียนรู้ภายนอกมหาวทิยาลัย 1 งาน

ดา้นประสทิธภิาพของการปฏิบัตริาชการ

G15 กระบวนการให้บริการวชิาการมปีระสิทธภิาพ 32) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการ 90 เพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการวชิาการ

ในระดับดีขึ้นไป

33) จ านวนโครงการบริการวชิาการที่บูรณาการกบั 8

การเรียนการสอนและงานวจิยั

แผนปฏิบัตกิาร ระยะ 4 ปี ตามแผนยทุธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



เป้าประสงค์และตวัชีว้ัด

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัสโครงการ

56 ตามแผนปฏบิัตกิาร

ดา้นประสิทธผลตามพันธกิจ

G5 การสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปกรรม 34) ผลงานศิลปกรรมที่มีมาตรฐานคุณภาพและ 2 ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณภาพผลงานด้าน 94, 100

เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ ศิลปกรรม

ดา้นคุณภาพการให้บริการ

G10 การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะสามารถ 35) จ านวนโครงการท านบุ ารุงวัฒนธรรมและ 8 บรูณาการการสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะกับ 2, 70, 71, 74, 76, 78

บรูณาการกับการเรียนการสอน ศิลปะที่บรูณาการกับการเรียนการสอน/ การเรียนการสอน 82, 84, 86, 87

กิจกรรมนสิิต

แผนปฏบิัตกิาร ระยะ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ รหัสโครงการ

56 ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

G16 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลัก 36) ร้อยละของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 50 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 41

ธรรมาภิบาล หลักที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (สกอ.7.1) ตามหลักธรรมาภิบาล

37) ร้อยละผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา ไมน่้อยกวา่

ร้อยละ 80

G17 การบริหารแผนงานและการประเมินผลมี 38) ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ 95 พัฒนาระบบบริหารแผนงานให้มีประสิทธิภาพ การติดตาม

ประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (สกอ.7.1) งบประมาณจากคณะ

กรรมการติดตามฯ

39) กระบวนงาน (workflow) ของ อยา่งน้อย 41, 39, 49, 50

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หน่วยงาน

ละ 1

กระบวนงาน

G18 การบริหารงบประมาณและการเงินมี 40) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 80 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการ การติดตาม

ประสิทธิภาพ จากเงินรายได้เป็นไปแผนงบประมาณ เงินให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณจากคณะ

ประจ าปี (สกอ.8.1) กรรมการติดตามฯ

ด้านการพัฒนาองค์กร

G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 41) จ านวนฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐาน กิจกรรมจัดท า

สนับสนุนการบริหาร การเรียนรู้ และการวิจัย การเรียนรู้ และการวิจัย ที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน เว็บไซต์

 (มศว.7.3.1)

G23 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 42) จ านวนโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 38

ที่ดีขององค์กร

43) หน่วยงานใมหาวิทยาลัยมีโครงการ/ อยา่งน้อย 43

กิจกรรมประหยัดพลังงาน หน่วยงาน

ละ 1

โครงการ

ต่อปี

แผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 



รหัส แผนยุทศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน งบประมาณ ประเภท

โครงการ มศว ศิลปกรรมศาสตร์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 (บาท)

RAP/SAP/SSAP (G) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 8   3   10   19 โครงการความคิดสร้างสรรค์บูรณาการศิลปกรรมอาเซียน 50,000 งปม.แผ่นดิน งบเงินอุดหนุน ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2 10   11   12 โครงการสร้างสุนทรียภาพและสร้างพืน้ที่ทางศิลปวัฒนธรรม ณ องครักษ์ 50,000 งปม.แผ่นดิน งบเงินอุดหนุน ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

3 1  7  12  23 โครงการดุริยาจารย์กตัญญุตา 30,000 งปม.แผ่นดิน งบเงินอุดหนุน ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ปริญญาโท ในเวลาราชการ

4 ภารกิจประจ า 10  1  19  20 โครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย 120,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

5 ภารกิจประจ า 10  1  19  20 โครงการภาคสนามประเทศกมัพูชา 20,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6 RAP 66 10  4  19  21 โครงการสัมมนาปฏิบัติการอบรมดนตรีไทย 108,400 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

7 RAP 74 10  1  19  20 โครงการภาคสนามหมู่บ้านกระเหร่ียง 40,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

8 RAP 75 19  4  10  21 โครงการสัมมนาดนตรีนานาชาติ 130,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

9 RAP 74 10  1  19  20 โครงการภาคสนามหมู่บ้านมอญ 40,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ปริญญาโท นอกเวลาราชการ

10 ภารกิจประจ า 1  11 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา 450,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

11 ภารกิจประจ า 1  11 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 400,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

12 ภารกิจประจ า 10  1  19  20 โครงการภาคสนามประเทศกมัพูชา 60,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

13 SSAP4-03 19 โครงการประชมุอาเซียนด้านผลงานวิจยัและพัฒนาหลักสูตรการสอน 300,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา 

14 SAP 30 9 โครงการสัมมนางานวิจยัและสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 100,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

15 SAP 33 4 โครงการน าเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ 200,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์ 

16 SAP 10 11 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

17 SAP 10 11 โครงการประชมุวิพากษ์การจดัการเรียนการสอนโดยความร่วมมือใน 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกบัหน่วยงานภายนอก

18 SAP 10 1 โครงการปฐมนิเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

19 RAP 13 1  12 โครงกจิกรรมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 20,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

20 RAP 69 10 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม (ปริญญาโท) 100,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

21 RAP 41 8  11 โครงการแนวทางการท าวิจยัสาขาศิลปกรรม 30,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

22 SAP 33 4 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ ศป.ม.นวัตกรรมการออกแบบ 80,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

23 SAP 30 19  15  17 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 60,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

24 RAP 14 10  11 โครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการออกแบบ 200,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

25 RAP 76 19 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ และนิทรรศการศิลปกรรม เซรามิกส์ 200,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ประติมากรรมและจติรกรรม "Made in Japan 2013" 

26 RAP 75 10  4  15  20 โครงการประกวดและพัฒนาเคร่ืองดนตรีไทย 40,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

27 RAP 74 10  1  19  20 โครงการภาคสนามหมู่บ้านมอญ 45,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

28 RAP 74 10  1  19  20 โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหร่ียง 45,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

29 RAP 74 10  1  19  20 โครงการทัศนศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ 30,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

30 RAP 14 10  11 โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านศิลปศึกษา 250,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาด าเนินการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2556

ปกีารศึกษา 2555 ปกีารศึกษา 2556



รหัส แผนยุทศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน งบประมาณ ประเภท

โครงการ มศว ศิลปกรรมศาสตร์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 (บาท)

RAP/SAP/SSAP (G) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2556

ปกีารศึกษา 2555 ปกีารศึกษา 2556

ปริญญาเอก นอกเวลาราชการ

31 ภารกิจประจ า 10  1  12 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม (ปริญญาเอก) 280,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

32 RAP 14 19  20 โครงการเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานสู่ประชาคมอาเซียน 500,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

33 SAP 10 16  11  17 โครงการประชมุวิพากษ์การจดัการเรียนการสอนโดยความร่วมมือในการ 100,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

พัฒนาและบริหารหลักสูตรกบัหน่วยงานภายนอก (ปริญญาเอก) 

34 ภารกิจประจ า 10  1  12 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก 300,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

35 ภารกิจประจ า 20  2  21 โครงการสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 800,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 2

วิชาการ

36 ภารกิจประจ า 10  4  12 โครงการกจิกรรมศิลปกรรมวันเด็กแห่งชาติ 25,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

37 SAP 1 10 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ 250,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38 RAP 26 1 โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 20,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

39 SSAP7-02 17 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรใน 20,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

40 SSAP1-01 22 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่องค์กรการเรียนรู้ 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

41 SSAP7-02 17 โครงการสัมมนาวางแผนบทบาทหน้าที่การบริหารด้วยธรรมาธิบาล 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

42 RAP 1 12 โครงการสร้างพาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปกรรมศาสตร์ 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

43 SSAP7-04 23 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ วันที่ 29

44 ภารกิจประจ า 23 โครงการสุขภาพดี ชวีีมีสุข 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ วันที่ 31

45 ภารกิจประจ า 6 โครงการสัมมนาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณภาพ 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

การศึกษา 

46 ภารกิจประจ า 6 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 150,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

47 RAP 26 1 โครงการวันครูศิลปะ"อารี  สุทธิพันธุ์" 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพยส์ิน

48 ภารกิจประจ า 17 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 100,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

49 SSAP7-02 17 โครงการจดัท าแผนงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 2

50 SSAP7-02 17 โครงการสัมมนาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 140,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2

51 SAP 33 4 โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

52 SSAP4-03 19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 800,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 2

 

53 SSAP4-03 19 โครงการเจรจาความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่ระดับนานาชาติ 1,000,000 รายได้ งบเงินอุดหนุน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ตา้หลี่

 

ฝ่ายวิชาการและวิจยั

54 SAP 29 8 โครงการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ 250,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 2

55 ภารกิจประจ า 13 โครงการพัฒนาและบรหิารหลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร ์จ านวน รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

5 โครงการ 34,000 บาท

55.1 ภารกิจประจ า 13 (1) โครงการประชมุคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ตลอดปี) 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 2 3 4

55.2 ภารกิจประจ า 13 (2) โครงการวิพากษ์การจดัการเรียนการสอนโดยความร่วมมือในการ 15,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

พัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์และหน่วยงาน



รหัส แผนยุทศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน งบประมาณ ประเภท

โครงการ มศว ศิลปกรรมศาสตร์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 (บาท)

RAP/SAP/SSAP (G) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2556

ปกีารศึกษา 2555 ปกีารศึกษา 2556

ภายนอก

55.3 ภารกิจประจ า 13 (3) โครงการส่งเสริมการจดัการให้บริการค าปรึกษาด้านวิชาการแกน่ิสิต 3,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

55.4 ภารกิจประจ า 13 (4) โครงการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ 3,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ของผู้ใชบ้ัณฑิต

55.5 ภารกิจประจ า 13 (5) โครงการ "ส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพี 3,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

อสิระภายใน 1 ปี"

56 RAP 14 24  11  1 โครงการ "การใชง้านส่ือ อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้" 30,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(กจิกรรมฝึกอบรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1)

57 RAP 5 8 โครงการพัฒนาต าราสาขาศิลปกรรมศาสตร์ 170,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 2

58 ภารกิจประจ า 11 โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชาแกนคณะศิลปกรรมศาสตร์ 30,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59 SAP 11 13 โครงการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

60 RAP 27 7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์  50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61 RAP 27 7 โครงการกฬีาส่งเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ "น้ าตาลปึกเกมส์" 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

62 RAP 27 7 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

63 RAP 1 12 โครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตและบ่มเพาะนิสิตนักกจิกรรม 80,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

64 RAP 1 12 โครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ FOFA Variety 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1 2

65 SAP 11 1 โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

66 RAP 1 12 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : พิธีบูชาศิลปาจารย์ 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

89* ภารกิจประจ า 1 โครงการเลือกต้ังประธานสโมสรนิสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์

90* ภารกิจประจ า 1  10 โครงการบูชาพระธรรมบวชธรรมธายาท

91* ภารกิจประจ า 1  7  10 โครงการสัมมนาเครือข่ายศิลปกรรม : ทิศทางการพัฒนาสู่อนาคต

92* ภารกิจประจ า 1  10 โครงการกฬีา SWU GAME

ส านักงานคณบดี

67 ภารกิจประจ า 23 โครงการ 5 ส  5,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

68 ภารกิจประจ า 20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 120,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69 SSAP1-01 23 โครงการพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ส านักงานคณบดี 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

70 RAP 7 10 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 5,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

71 RAP 7 10 โครงการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 25,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

72 ภารกิจประจ า 23 โครงการแสดงมุทิตาจติต่อคณาจารย์อาวุโส 20,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

73 SAP 33 4 โครงการบริการวิชาการแกสั่งคม การแสดงผลงานการออกแบบ 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

เคร่ืองประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair 2013 

74 RAP 7 10 โครงการบูรณาการเทคนิคการออกแบบกบัศิลปะท้องถิ่นภาคตะวันออก 40,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เฉียงเหนือเพือ่การสร้างสรรค์งานจติรกรรมฝาผนังทางศาสนาเร่ือง

ทศชาติชาดกในศาลาการเปรียญ

สาขาวิชาการออกแบบสือ่สาร

75 SAP 33 4 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการออกแบบสร้างสรรค์สู่สังคม 30,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ประจ าปีการศึกษา 2555 

76 RAP 7 10 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบหัวข้อ "หัวใจไทย 20,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ส านึกไทย" คร้ังที่ 4 
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สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์ศึกษา

77 SAP 33 4 โครงการดนตรีชมุชนเพือ่การปลูกจติส านึกด้านวัฒนธรรมแกเ่ยาวชน 30,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

78 RAP 7 10 โครงการสวนดนตรี 20,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาดรุิยางคศาสตร์สากล

79 SAP 33 4 โครงการค่ายดนตรีเยาวชนต้นแบบ เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

ภูมิปัญญา และทักษะ 

80 RAP 7 10 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ อคัรศิลปินแห่งสยาม 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชานาฏศิลป์

81 SAP 33 4 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียนส าหรับครู 25,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

82 RAP 7 10 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ 25,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ประจ าปีการศึกษา 2556

สาขาวิชาศิลปศึกษา

83 SAP 33 4 โครงการบริการวิชาการศิลปศึกษาสู่ชมุชน จ.นครนายก 10,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

84 RAP 7 10 โครงการนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ 40,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

85 SAP 33 4 โครงการศิลปะการแสดงสู่ชมุชน 30,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

86 RAP 7 10 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 20,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาศิลปะจนิตทัศน์

87 RAP 7 10 โครงการสัมมนาทัศนศิลป์ : นิเวศวิทยากบัศิลปวัฒนธรรมชมุชน 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนยศิ์ลปวิทยบริการ

88 SAP 33 4 โครงการน าเสนอผลงานนิทรรศการศิลปะ 50,000 รายได้ งบรายจ่ายอื่น ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยสู่ชมุชน 

โครงการศูนยศิ์ลปกรรมบูรณาการเพื่อการพัฒนาชมุชน บก.16.2

93* โครงการส่งเสริมจติตปัญญาศึกษา : ศิลป์อาสาพัฒนาชมุชน ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย บก.16.2

(โครงการบรูณาการบริการวิชาการศิลปกรรมเพื่อการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน)

94* โครงการมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย บก.16.2

(โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน)

95* โครงการนาฏศิลป์สร้างสรรค์เพือ่สังคม ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย บก.16.2

(โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน)

96* โครงการเครือข่ายศิลปะการแสดงเพื่อชุมชน:ละครเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีนิยม เร่ือง ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย บก.16.2

ม่านประเพณ๊(โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน)

97* โครงการปลุกวรรณกรรมให้มีชวีิตร่วมสมัย:ขุนชา้งขุนแผน ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย บก.16.2

(โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

98* โครงการศูนยส่์งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ชมุชน ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย

(โครงการศิลปกรรมบรูณาการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยัง่ยืน)

99* โครงการจดัท าสารานุกรมศิลปกรรมศาสตร์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชมุชน ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย

(โครงการศิลปกรรมบรูณาการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยัง่ยืน)

100* โครงการอบรมวิชาการเพื่อพฒันาศักยภาพงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมและสร้างมาตรฐาน ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย

ด้านวัฒนธรรมและศิลปะส าหรับครู

(โครงการศิลปกรรมบรูณาการสร้างเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยัง่ยืน)

โครงการเสริมสร้างจติส านึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอดุมคติไทย บก.11

101* โครงการเสริมสร้างจติตปัญญาศึกษาพัฒนาอตัลักษณ์นิสิต:เรียนรู้ร่วมกนั ภายนอก งบประมาณจากมหาวิทยาลัย บก.11

ศิลปส์ร้างสรรค์ชุมชน



รหัส แผนยุทศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน งบประมาณ ประเภท

โครงการ มศว ศิลปกรรมศาสตร์ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2556 (บาท)

RAP/SAP/SSAP (G) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะเวลาด าเนินการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2556

ปกีารศึกษา 2555 ปกีารศึกษา 2556

คณะศิลปกรรมศาสตร์ งบประมาณภายนอก

102* โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม คร้ังที่ 12 ภายนอก

103* SSAP4 G9, 18 โครงการสัมพันธภาพเชงิบูรณาการในกลุ่มอาเซียน:มหาวิทยาลัยอสิซ่ี 30,000 ภายนอก

ยอกจาการ์ร้า ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Institute lf the Arts,Yogyakarta)

104* ภารกิจประจ า G11 ,4 โครงการทดสอบมาตรฐานทฤษฎีดนตรีสากลและเกบ็ค่าลงทะเบียน ภายนอก

105* SAP 7 G 11 โครงการอบรมปฏบิัติการ FOFA MC SEAECH ภายนอก

106* โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต "ค่ายดนตรีรักษ์โลก" คร้ังที่ 4 435,000 ภายนอก

107* ภารกิจประจ า G 9 โครงการเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2555 49,780 ภายนอก

108* RAP 42 G 9, 18 โครงการอบรมสัมมนานักวิจยัด้านศิลปวัฒนธรรม ภายนอก

109* RAP 71/72 G 9, 18 โครงการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในวันส าคัญ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภายนอก

ไทย

110* ภารกิจประจ า G 1, 9 โครงการ String Christmas Concert @ 2012 9,000 ภายนอก เงินบริจาค

111* ภารกิจประจ า G 7 3 1 11 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 409,500 ภายนอก Dubai Shopping Festival

112* RAP 80 G 1 4 โครงการนิทรรศการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 10,000 ภายนอก

113* RAP 69 G 1 โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม คร้ังที่ 13 ภายนอก

SAP 31

114* ภารกิจประจ า G 1, 12 โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในหวัข้อ "ทักษะ ภายนอก

ส่ือสาร"

115* ภารกิจประจ า G10 ,4 โครงการทดสอบมาตรฐานดนตรี การปฏบิัติดนตรีสากลและเกบ็ค่าลงทะเบียน ภายนอก

116* ภารกิจประจ า G 9, 1 ,18, 19 โครงการเผยแพร่แลกเปล่ียนความรู้ด้านดนตรีไทย ณ ประเทศมาเลเซีย 140,000 ภายนอก

117* RAP 69 G 9 โครงการนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาชมุชนอยา่งยัง่ยนื 180,000 ภายนอก

SAP 31

118* RAP 80 G 1, 4 โครงการบริการวิชาการ Jewelry Thesis Fashion Show and Exhibition 300,000 ภายนอก

2013

119* RAP 66 G 2 3 4 โครงการบริการวิชาการแกช่มุชนสู่สากล หลักสูตรการฝึกอบรมศิลปะและ ภายนอก

SAP 30 การออกแบบในต่างประเทศ 2556

หมายเหตุ *โครงการงบประมาณภายนอก
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