แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามแผนกลยุทธคณะศิลปกรรมศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

และตามแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)

2558
ฝายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร/พฤศจิกายน 2557

สารบัญ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
 เปาประสงคตวั ชีว้ ัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 เปาประสงคตวั ชีว้ ัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง
 เปาประสงคตวั ชีว้ ัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมแกชุมชนและสังคมอยางมีคณ
ุ ภาพ
 เปาประสงคตวั ชีว้ ัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
 เปาประสงคตวั ชีว้ ัด ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการ/กิจกรรม
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มคี ณ
ุ ภาพและคุณธรรม
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมแกชมุ ชนและสังคมอยางมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการ/กิจกรรม งานบัณฑิตศึกษา

หนา

1
4
6
7
8
9
11
13
14
16
17

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ดานประสิทธผลตามพันธกิจ
G1 บัณฑิตศิลปกรรมศาสตรมีคุณภาพและคุณธรรม

ดานคุณภาพการใหบริการ
G6 คณะไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

G7 ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการมีความพึงพอใจ

เปาหมาย
58

กิจกรรม/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

ที่สนับสนุนเปาหมาย

1) รอยละของบัณฑิตที่เรียนสําเร็จแลวไดงานทํา
90
ตรงสาขาภายในระยะเวลา 1 ป
2) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบัณฑิตตอคุณธรรม
4.00
ของบัณฑิตในระดับดีขึ้นไป
3) จํานวนชองทางในการจัดบริการขอมูลขาวสาร
กวา 2 ชองทาง 1)เว็บไซตของคณะฯ 2) จดหมายขาวของคณะฯ
ที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
3) Facebook/ ภาพขาวหนาลิฟต
4) ระดับความพึงพอใจของศิษยเกาที่ไดรับบริการ
4.00
ขอมูลขาวสาร

ฝายวิชาการและวิจัย

5) คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
ภายในและภายนอก
6) จํานวนงานวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษา

3.80

งานประกันคุณภาพการศึกษา

7) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอบริการของ
คณะในระดับดีขึ้นไป
8) ชองทาง/กิจกรรม/โครงการในการเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย

4.00

1

ฝายวิชาการและวิจัย
ศูนยศิลปวิทยบริการ
ฝายวิชาการและวิจัย
ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ฝายวิชาการและวิจัย

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ไมนอยกวา 1 1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและผูปกครองนิสิต
ชองทาง/กิจกรรม/ คณะศิลปกรรมศาสตร
โครงการตอป 2.โครงการสงเสริมสุขภาพและความสัมพันธ "น้ําตาลปกเกมส"
3.โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
G11 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

9) รอยละของรายวิชาที่คณะเปดสอนมีการจัดทํา
มคอ.3 ที่ครบถวนและถูกตอง

100

รอยะ 100

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝายวิชาการและวิจัย

เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

G12 กระบวนการเสริมสรางอัตลักษณและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคมีประสิทธิภาพ

10) รายวิชาที่เปดสอนมีการผลิตสื่อและเทคโนโลยี
ในการเรียนรูดวยตนเอง (IT)
11) รอยละของหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
12) จํานวนรายวิชาที่มีการสงเสริมการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน
13) จํานวนโครงการ Lean Management เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
14) จํานวนโครงการเสริมสรางอัตลักษณและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต

15) จํานวนรายวิชาที่สงเสริมอัตลักษณของ
นิสิต
G13 การวัดและประเมินผลการศึกษามีประสิทธิภาพ 16) รอยละของรายวิชาที่มีการประเมินผลการเรียน
เรียน (เกรด) ภายในระยะเวลาที่กําหนด
17) รอยละของหลักสูตรที่มีการประเมินเพื่อพัฒนา
ตามกรอบเวลา
G19 เครือขายทางวิชาการหรือเสริมสรางการวิจัยใหมี 18) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความรวมมือกับ
ความเขมแข็ง
เครือขายวิชาการ
19) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมความเปน
นานาชาติและความเปนสากลบนฐานความเปนไทย

เปาหมาย
58
รอยละ 60
รอยละ 100
1 กิจกรรม

กิจกรรม/โครงการ
ที่สนับสนุนเปาหมาย

เสนอใหมีการใช facebook หรือ Line ได

ฝายวิชาการและวิจัย
สาขาวิชา
1.พัฒนาอาจารย
ฝายบริหารและวางแผน
2.พัฒนานิสิต (หลักสูตร กศ.บ.ครู 5 ป เฉพาะชั้นปที่ 4) ฝายวิชาการและวิจัย
จัดกิจกรรมสงเสริมการเตรียมความพรอม
ฝายวิเทศสัมพันธ

1 เรื่อง
3

24
100
รอยละ
100
12
2

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริหารและวางแผน
1.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม : บูชาศิลปาจารย ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
2.โครงการเสริมสรางอัตลักษณและคุณลักษณะอัน
ฝายวิชาการและวิจัย
พึงประสงคของนิสิตศิลปกรรมศาสตร
3.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิตและ
บมเพาะนิสิตนักกิจกรรม
4 โครงการเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นิสิต
5. โครงการพัฒนาครู 5 ป
24 รายวิชา หลักสูตรละ 2 รายวิชา
ฝายวิชาการและวิจัย
หนวยงานที่ดูแลแตละหลักสูตร
ทุกรายวิชา
ฝายวิชาการและวิจัย
ทุกหลักสูตร

ฝายวิชาการและวิจัย

จํานวน 12 โครงการ ตามจํานวนหลักสูตรซึ่งมีทั้งหมด หนวยงานที่ดูแลแตละหลักสูตร
12 หลักสูตรๆ ละ 1 โครงการ
คณะศิลปกรรมศาสตร

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
20) จํานวนชาวตางชาติที่เขามาศึกษาหรืออบรม

เปาหมาย
58
20

กิจกรรม/โครงการ

ผูรับผิดชอบ

ที่สนับสนุนเปาหมาย

จํานวนชาวตางชาติที่เขามาอบรมหรือศึกษาตอ

ฝายวิเทศสัมพันธ

1) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตาหลี่) จํานวน 6 คน
2) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (เจอเจียง) จํานวน 23 คน
3) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4 คน (ศึกษาตอ)

ดานการพัฒนาองคกร
G20 ผูบริหาร อาจารย และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

G24 ทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ

21) รอยละของบุคลากรที่ผานการประเมินสมรรถนะ
ในระดับดีขึ้นไป
22) รอยละของสายวิชาการที่ไดรับการพัฒนา

90

ผลประเมินระดับดีขึ้นไปมากกวารอยละ 90

ฝายบริหารและวางแผน

100

สายวิชาการอบรมระยะสั้น รอยละ 100

ฝายบริหารและวางแผน

23) รอยละของสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

80

สายสนับสนุนวิชาการ อบรมระยะสั้น รอยละ 80 ขึ้นไป

ฝายบริหารและวางแผน

24) นิสิตที่มีความพึงพอใจตอทรัพยากรทางการศึกษา
ของคณะในระดับดีขึ้นไป
25) ความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน
ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนนเฉลี่ย รอยละ 80 มีผลประเมิน 4.00 ขึ้นไป
มากกวา 4.00
คะแนนเฉลี่ย
มากกวา 4.00
รวมตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝายวิชาการและวิจัย
ฝายวิชาการและวิจัย
25 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ดานประสิทธผลตามพันธกิจ
G2 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคนําไปใชประโยชน 1) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํา
ในชุมชนและสังคมไดจริง
ไปใชประโยชนไดจริง

G3 เปนองคกรแหงการเรียนรูดานศิลปกรรม

2) รอยละผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยทั้งหมด
3) โครงการบริการวิชาการศิลปกรรมศาสตรตอบสนอง
ความตองการแกชุมชน (บก.)
4) รอยละโครงการบริการวิชาการแกชุมชนมีการ
บูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย

ดานคุณภาพการใหบริการ
G8 งานวิจัยและผลงานวิชาการมีคุณภาพ ไดรับการ 5) จํานวนงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ
ตีพมิ พเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
6) จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
G9 งานสรางสรรคนวัตกรรมไดรับการจดสิทธิบัตร
ทางปญญา
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
G14 มีระบบกลไก และแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
ดานการพัฒนาองคกร
G22 มีการจัดการความรูในองคกร

7) จํานวนงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ไดรับจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

เปาหมาย
58

กิจกรรม/โครงการ
ที่สนับสนุนเปาหมาย

20
ชิ้นงาน

ฝายวิชาการและวิจัย

คะแนน
เฉลี่ย
4
5
โครงการบริการวิชาการงบประมาณแผนดิน
โครงการ จากมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา
รอยละ 50
ตอป
20
เรื่อง
12
เรื่อง
1 ชิ้น

ผูรับผิดชอบ

ฝายวิชาการและวิจัย

คณะศิลปกรรมศาสตร
ทุกหนวยงานของคณะศิลปกรรมศาสตร

ฝายวิชาการและวิจัย
จํานวน 12 เรื่อง ตามจํานวนหลักสูตร

ฝายวิชาการและวิจัย
ฝายวิชาการและวิจัย

8) สัดสวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกตอ
อาจารยประจํา

75,000 ตามเกณฑ 75,000 บาท เทากับ คาคะแนน 4

ฝายวิชาการและวิจัย

9) ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูของคณะ

5

ฝายบริหารและวางแผน

10) จํานวนองคความรูที่เกิดจากการจัดการทาง
ความรูในองคกรและพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี
(ครบกระบวนการ)

ดําเนินงาน 5 ขอ เทากับ คาคะแนน 5

2 เรื่อง

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝายวิชาการและวิจัย
สํานักงานคณบดี

เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
11) หลักสูตรที่มีการทําวิจัยดานการเรียนการสอน

เปาหมาย
กิจกรรม/โครงการ
58
ที่สนับสนุนเปาหมาย
ไมนอยกวา คาน้ําหนักเฉลี่ยตอ 12 หลักสูตร คือ รอยละ 25
รอยละ 25 เทากับ 3 เรื่อง
(3 เรื่อง)
รวมตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผูรับผิดชอบ

ฝายวิชาการและวิจัย

11 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ดานประสิทธผลตามพันธกิจ
G4 การบริการวิชาการตอบสนองความตองการของ 1) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบ
ชุมชนและสังคม
สนองความตองการของชุมชนและสังคม
2) รอยละโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตอ
จํานวนโครงการทั้งหมด
3) จํานวนหนวยงานที่ใหความรวมมือดานการ
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
G15 กระบวนการใหบริการวิชาการมีประสิทธิภาพ 4) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ
ในระดับดีขึ้นไป
5) จํานวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและงานวิจัย

เปาหมาย
58
12
โครงการ
ไมนอยกวา
รอยละ 80
ตอป

กิจกรรม/โครงการ
ที่สนับสนุนเปาหมาย

จํานวน 12 โครงการ ตามจํานวนหลักสูตร ซึ่งมี
ทั้งหมด 12 หลักสูตรๆ ละ 1 โครงการ

ไมนอยกวา
2
หนวยงาน

90
12
โครงการ

ผูรับผิดชอบ

หนวยงานผูรับผิดชอบแตละ
หลักสูตร
หนวยงานผูรับผิดชอบแตละ
หลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คาเฉลี่ยมากกวารอยละ 90
จํานวน 12 โครงการ ตามจํานวนหลักสูตร ซึ่งมี
ทั้งหมด 12 หลักสูตรๆ ละ 1 โครงการ
รวมตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หนวยงานผูรับผิดชอบแตละ
หลักสูตร
หนวยงานผูรับผิดชอบแตละ
หลักสูตร
5 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ดานประสิทธผลตามพันธกิจ
G5 การสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปกรรม

ดานคุณภาพการใหบริการ
G10 การสืบสานวัฒนธรรมและศิลปะสามารถ
บูรณาการกับการเรียนการสอน

1) มาตรฐานคุณภาพและดานวัฒนธรรม
และศิลปะ
2) จํานวนผลงานสรางสรรคหรืองานวิจัย
ดานวัฒนธรรมและศิลปะ ระดับชาติ
3) จํานวนเครือขายความรวมมือดาน
วัฒนธรรมและศิลปะ
4) จํานวนโครงการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
5) จํานวนโครงการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะที่บูรณาการกับกิจกรรมนิสิต
6) จํานวนโครงการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะที่มีความรวมมือในระดับชาติ/อาเซียน/
นานาชาติ

เปาหมาย
58
1
12
ผลงาน
4

กิจกรรม/โครงการ
ที่สนับสนุนเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม

ฝายศิลปวัฒนธรรม

จํานวน 12 ผลงาน ตามจํานวนหลักสูตร ซึ่งมีทั้งหมด
12 หลักสูตรๆ ละ 1 ผลงาน

หนวยงานผูรับผิดชอบแตละหลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร

หนวยงาน

12
7
โครงการ
2
โครงการ

จํานวน 12 โครงการ ตามจํานวนหลักสูตร ซึ่งมี
หนวยงานผูรับผิดชอบแตละหลักสูตร
ทั้งหมด 12 หลักสูตรๆ ละ 1 โครงการ
จํานวน 7 โครงการ ตามจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หนวยงานผูรับผิดชอบแตละหลักสูตร
ทั้งหมด 7 หลักสูตรๆ ละ 1 โครงการ
ในระดับปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร

รวมตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

6 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนยุทธศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
เปาประสงคและตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
G16 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล

G17 การบริหารแผนงานและการประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ

G18 การบริหารงบประมาณและการเงินมี
ประสิทธิภาพ
ดานการพัฒนาองคกร
G21 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
สนับสนุนการบริหาร การเรียนรู และการวิจัย

G23 มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี

เปาหมาย
58

1) คาเฉลี่ยผลคะแนนการประเมินตนเองของ
ผูบริหารที่บรรลุเปาหมายเรื่องระบบบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2) คาเฉลี่ยผลคะแนนของการประเมิน
บุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร
3) ชองทางการรับความคิดเห็นในการมี
สวนรวมและการบริหารจัดการ
4) รอยละของโครงการที่ดําเนินการสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป
5) จํานวนครั้งที่ดําเนินงานตามแผนการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยง
6) รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจาก
เงินรายไดเปนไปแผนงบประมาณประจําป
7) จํานวนฐานขอมูลสนับสนุนการบริหาร
การเรียนรู และการวิจัย ที่เพิ่มขึ้น
8) รอยละของการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล
9) จํานวนโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีของ
องคกร
10) จํานวนโครงการ/กิจกรรมประหยัดพลังงาน
11) จํานวนโครงการที่มีการตอบสนองตอ
การแกปญหาองคกร

กิจกรรม/โครงการ
ที่สนับสนุนเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

3.51

คะแนน 3.51 ชึ้นไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา

3.51

คะแนน 3.51 ชึ้นไป

ฝายบริหารและวางแผน

ไมนอยกวา
2 ชองทาง
90
ไมนอยกวารอยละ 90
2 ครั้ง
ตอป
80

รายงานผล จํานวน 2 ครั้งตอป

คณะศิลปกรรมศาสตร
ฝายบริหารและวางแผน
ฝายบริหารและวางแผน
ฝายบริหารและวางแผน

1
80

ใหนิสิตประเมินแยกหัวขอ/ขอมูล ในแบบสอบถามที่งาน
บริการการศึกษาดําเนินการ

1
โครงการ
1
โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน
โครงการตอป
1
1 โครงการวิจัย

รวมตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝายวิชาการและวิจัย
ฝายบริหารและวางแผน
ฝายบริหารและวางแผน
ฝายวิชาการและวิจัย

11 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรม
FOFA ที่
SSAP/ ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

SAP/RAP KS/KA

ส.ค. ก.ย. 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

1 โครงการสายสัมพันธบัณฑิตใหมสรางเครือขายศิลปกรรม

SAP11

2 จดหมายขาว FOFA News

KA09

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

60,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

SAP46,42 KA45,34

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต/ศูนยศิลปวิทยบริการ

30,000 เงินรายได/คาวัสดุ

3 โครงการวันครูศิลปะ "อารี สุทธิพันธุ"

SAP46,RAP26 KA45,46

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

4 โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร

RAP26,27 KA46,47 ฝายศิลปวัฒนธรรม

5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร ปการศึกษา 2557

ภารกิจประจํา

สกอ.9.1 คณะศิลปกรรมศาสตร

130,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

6 โครงการสัมมนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบและ

ภารกิจประจํา

สกอ.9.1 คณะศิลปกรรมศาสตร

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

7 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและผูปกครองนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร RAP27

KA47

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

60,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

8 โครงการกีฬาสงเสริมสุขภาพและความสัมพันธ (น้ําตาลปกเกมส)

RAP27

KA47

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

50,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

9 โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร

RAP27

KA47

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

30,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

ภารกิจประจํา

ฝายวิชาการและวิจัย

50,000 เงินรายได/คาใชสอย

ภารกิจประจํา

ฝายวิชาการและวิจัย

30,000 เงินรายได/คาใชสอย

ฝายวิชาการและวิจัย

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

KA14

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

20,000 เงินรายได/งบอุดหนุน
225,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

50,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

G7

G11 10 จัดพิมพหนังสือคูมือนิสิตใหม คณะศิลปกรรมศาสตร
11 จัดพิมพโปสเตอรรับนิสิตใหม

12 โครงการสงเสริมการผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการสอนเพื่อการเรียนรู SSAP1-01 KS02
ดวยตนเอง

SAP2

G12 13 โครงการเสริมสรางอัตลักษณและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนิสิต SAP16

KA01,02

ศิลปกรรมศาสตร
14 ทุนนิสิตปริญญาตรี (45 ทุน)

SAP18

KA14

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

15 โครงการอบรมการใช Supreme สําหรับนิสิต

SAP4

KA01

ฝายวิชาการและวิจัย

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

16 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม : พิธีบูชาศิลปาจารย

RAP1

KA14

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

40,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

17 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํานิสิตและบมเพาะนิสิตนักกิจกรรม RAP1

KA14

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

80,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

1

2

FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2558

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

G13 19 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการและคณะกรรมการ

RAP1

KA14

ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

30,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

ภารกิจประจํา

ฝายวิชาการและวิจัย

25,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

SSAP4-03 KS19

ฝายวิเทศสัมพันธ

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

SSAP4-03 KS18

ฝายวิเทศสัมพันธ

200,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

บริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557

G19 20 โครงการปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาตางชาติ
21 โครงการประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2015

SSAP1-03 KS04
22 โครงการเจรจาความรวมมือสรางเครือขายศิลปกรรมระดับอาเซียน

SSAP4-03 KS18

ฝายวิเทศสัมพันธ

100,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

23 โครงการสรางความรวมมือทางวิชาการและจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมไทย

SSAP4-03 KS18

ฝายวิเทศสัมพันธ

100,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

ฝายวิเทศสัมพันธ

100,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

SSAP1-03 KS04
24 โครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยตาลี่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

G20 25 โครงการสัมมนาบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร
26 ทุนพัฒนาบุคลากร (สนับสนุนและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

ภารกิจประจํา

สกอ.2.4 ฝายบริหารและวางแผน

ภารกิจประจํา

สกอ.2.4 ฝายบริหารและวางแผน

40,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น
450,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

สนับสนุนวิชาการ)
27 โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองคกรศิลปกรรมศาสตร

ภารกิจประจํา

28 โครงการสงเสริมความรูการขอตําแหนงทางวิชาการ

G24 29 กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ SAP1

KA01

ฝายบริหารและวางแผน

100,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

ฝายวิชาการและวิจัย

20,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

ฝายวิชาการและวิจัย

20,000 เงินรายได/คาวัสดุ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะศิลปกรรมศาสตร

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมดานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม
FOFA ที่
SSAP/ ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2558

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 30 โครงการสนับสนุนการแปลบทความวิชาการและงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ SAP29
31 โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพ

G3 32 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธไทย-จีน

SAP29

KA21

ฝายบริหารและวางแผน

40,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

KA21

ฝายวิชาการและวิจัย

50,000 เงินรายได/อุดหนุนวิจัย10%

SSAP4-02 KS18

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

300,000 งปม.บก.16 มหาวิทยาลัย

SAP33

คณะศิลปกรรมศาสตร

350,000 งปม.บก.16 มหาวิทยาลัย

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 2
33 โครงการศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มี

KA26

ความตองการพิเศษ "ละครเพื่อคนตาบอด"
34 โครงการเสริมสรางทักษะพื้นฐานทัศนศิลปพื้นฐานสําหรับครูศิลปะที่

(อ.พันธุชนะ สุนทรพิพิธ)
SSAP3-02 KS16

ไมมีพื้นฐานทางทัศนศิลป
35 โครงการเครือขายศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา : อมรมเชิงปฏิบัติการ

คณะศิลปกรรมศาสตร

600,000 งปม.บก. มหาวิทยาลัย

(อ.ดร.อธิพัชร วิจิตสถิตรัตน)
SSAP4-02 KS18,19 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

700,000 งปม.บก.16 มหาวิทยาลัย

SSAP4-02 KS18,19 คณะศิลปกรรมศาสตร

350,000 งปม.บก. มหาวิทยาลัย

และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 5
36 โครงการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสรางสรรคดนตรีไทย

(อ.เมธี พันธุวราทร)

G8 37 โครงการวารสารศิลปกรรมศาสตร (ภาษาอังกฤษ)

SAP29

KA21

SSAP2

KS06

38 โครงการวารสารวิชาการ "วารสารศิลปกรรมวิชาการ" (ภาษาไทย)

SAP29

39 โครงการผลิตตําราและเอกสารประกอบการสอน

G9 40 โครงการสงเสริมความรูดานการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมสูการ

ฝายวิเทศสัมพันธ

200,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

KA23

ฝายวิชาการและวิจัย/อ.ปยวดี

200,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP5

KA23

ฝายวิชาการและวิจัย

160,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

SAP30

KA22

ฝายวิชาการและวิจัย

24,400 เงินรายได/อุดหนุนวิจัย10%

SSAP2-06 KS07

ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

จดสิทธิบัตร

G14 41 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอการวิจัยทางดานศิลปกรรมศาสตร
ตามยุทธศาสตรระดับชาติ"
42 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอการสงเสริมสนับสนุนทุนวิจัยภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร"

SSAP1-04 KS05
SSAP2-06 KS07
SSAP1-04 KS05
ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

29-30

FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2558

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
G22 43 โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสูการเรียนรู( KM)ดานการเรียน

SAP7

KA04

ฝายวิชาการและวิจัย

30,000 เงินรายได/อุดหนุนวิจัย10%

44 โครงการจัดพิมพเอกสารเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการจัดการทาง SAP7

KA04

ฝายวิชาการและวิจัย

24,400 เงินรายได/อุดหนุนวิจัย10%

SSAP2-06 KS010 ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

SSAP2-06 KS10

ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

48 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอการวิจัยรวมกับสาขาวิชาอื่น"

ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

49 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอการวิจัยองคกร(วิจัยสถาบัน)"

คณบดี/ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

50 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอการวิจัยศิลปกรรมศาสตร"

ฝายวิชาการและวิจัย

เงินรายได/อุดหนุนวิจัย90%

การสอน
ความรู( KM)คณะศิลปกรรมศาสตร 2558
45 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอการวิจัยดานการเรียนการสอน
ศิลปกรรมศาสตร"
46 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอวิจัยในชั้นเรียน"

SSAP1-01 KS01
47 ทุนสนับสนุนการวิจัย "หัวขอการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการขอจดสิทธิบัตร"

SAP29

KA22

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การใหบริการวิชาการดานศิลปกรรมแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม
FOFA ที่
SSAP/ ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
พ.ศ. 2557

SAP/RAP KS/KA

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

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 51 โครงการบริการวิชาการแกสังคม การแสดงผลงานการออกแบบ

RAP6

KA25

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป

15,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP6

KA25

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

53 โครงการดนตรีชุมชนเพื่อการปลูกจิตสํานึกดานวัฒนธรรมแกเยาวชน RAP6

KA25

สาขาวิชาการดุริยางคศาสตรศึกษา

20,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

54 โครงการคายดนตรีศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนศักยภาพทางวิชาการ

RAP6

KA25

สาขาวิชาการดุริยางคศาสตรสากล

20,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP6

KA25

สาขาวิชานาฏศิลป

15,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

56 โครงการศิลปศึกษาสูสังคม

RAP6

KA25

สาขาวิชาศิลปศึกษา

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

57 โครงการศิลปะการแสดงสูชุมชน

RAP6

KA25

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

15,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

58 โครงการศิลปกรรมวัฒนธรรมปรองดอง

RAP6

KA25

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดเสนสรางสรรคประจําป 2558

RAP6

KA25

ศูนยศิลปวิทยบริการ

15,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

ฝายศิลปวัฒนธรรม

50,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

เครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewelry Fair 2015
52 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมบูรณาการออกแบบสรางสรรคสู
สังคม ประจําปการศึกษา 2557

ครั้งที่ 2
55 โครงการสื่อวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและเยาวชนผูดอยโอกาส
ประจําปการศึกษา 2557

60 โครงการสํารวจเพื่อจัดทําแผนงานโครงการบริการวิชาการ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2557
61 โครงการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นสูเศรษฐกิจสรางสรรคชุมชน

SAP33,34 KA25

คณะศิลปกรรมศาสตร

550,000 งปม.บก. มหาวิทยาลัย

ระยะ1 ระยะ2 ระยะ3

(ผศ.นัทธพัชร นอยสวัสดิ)์
62 โครงการศิลปอาสาพัฒนาชุมชน

SAP29

KA06

63 โครงการเครือขายศิลปะทัศนศิลปเพื่อชุมชน : ปฏิบัติการ work shop SAP33,34 KA25
เรื่อง การเขียนภาพเรื่องเลาจากเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

800,000 งปม.บก. มหาวิทยาลัย

คณะศิลปกรรมศาสตร

400,000 งปม.บก. มหาวิทยาลัย

(รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง)

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ระยะ1 2-4
13กพ

13มีค

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสืบสานและบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม
FOFA ที่
SSAP/ ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

SAP/RAP KS/KA

G5

64 โครงการมหาสงกรานต สืบสานประเพณีสองวัฒนธรรม

SSAP4-3 KS18

ฝายศิลปวัฒนธรรม

120,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP7

KA28

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

200,000 งปม.แผนดิน/งบอุดหนุน

RAP7

KA28

ฝายศิลปวัฒนธรรม

100,000 งปม.แผนดิน/งบอุดหนุน

67 โครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม

SAP9

KA06

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร

100,000 งปม.แผนดิน/งบอุดหนุน

68 โครงการดุริยาจารยกตัญุตา

RAP7

KA28

สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา

100,000 งปม.แผนดิน/งบอุดหนุน

69 โครงการบูรณาการออกแบบกระถางวานตระกูลกวักนางพญา เพื่อสงเสริม

RAP7

KA28

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป

15,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP7

KA28

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

20,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

71 โครงการสวนดนตรี

RAP7

KA28

สาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

72 โครงการขับรองประสานเสียง Christmas carol

RAP7

KA28

สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

73 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสรางสรรคนาฏศิลปนิพนธ

RAP7

KA28

สาขาวิชานาฏศิลป

15,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP7

KA28

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

15,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

75 โครงการพัฒนาความรวมมือและเสริมสรางเครือขายศิลปวัฒนธรรมใน RAP7

KA28

ฝายศิลปวัฒนธรรม

80,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

KA28

สํานักงานคณบดี

G10 65 โครงการเครือขายศิลปกรรม : มหกรรมศิลปะ การออกแบบ ดนตรี
และศิลปะการแสดงนิพนธระดับอุดมศึกษา
66 โครงการพัฒนาศักยภาพงานสรางสรรคศิลปกรรมเพื่อสรางเกณฑ
มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม

พฤษศาสตรพื้นบานของประเทศไทย
70 โครงการนิทรรศการศิลปกรรมและการออกแบบ หัวขอ "หัวใจไทย
สํานึกไทย" ครั้งที่ 6

ประจําปการศึกษา 2557
74 โครงการศิลปะการแสดงนิพนธ ประจําปการศึกษา 2557
ระดับอาเซียน (เปลี่ยนชื่อ)
76 โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

RAP7

โครงการแตงผาไทยฯ ครั้งที่ 3

ภารกิจประจํา

รวมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

โครงการเนื่องในวันสําคัญตางๆ

ภารกิจประจํา

รวมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

โครงการศิลปวัฒนธรรมอาซียน

ภารกิจประจํา

รวมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

โครงการมหกรรมมหาสงกรานต

ภารกิจประจํา

รวมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

5,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

FOFA

ที่

โครงการ/กิจกรรม

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

SAP/RAP KS/KA
โครงการปลูกตนกลาวัฒนธรรม

ภารกิจประจํา

รวมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

โครงการสานศิลป สานสัมพันธ วันลอยกระทง

ภารกิจประจํา

รวมกับสถาบันวัฒนธรรมฯ

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล
โครงการ/กิจกรรม
FOFA ที่
SSAP/ ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

SAP/RAP KS/KA

G17

77 โครงการทบทวนแผนงานและจัดทําแผนงานประจําป 2558

ภารกิจประจํา

ฝายบริหารและวางแผน

40,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

78 โครงการจัดทําแผนงานประจําป 2558 และการประชุมระดมความคิด ภารกิจประจํา

ฝายบริหารและวางแผน

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

คณะศิลปกรรมศาสตร
ในการสรุปผลการดําเนินงาน

G21

79 กิจกรรมจัดพิมพรายงานประจําป 2557

ภารกิจประจํา

ฝายบริหารและวางแผน

35,000 เงินรายได/คาใชสอย

80 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลสนับสนุนการ

SAP42

KA34

ฝายบริหารและวางแผน

20,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

SAP46

KA45

บริหาร การเรียนรูและการวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร

G23

81 โครงการ 5 ส.

ภารกิจประจํา

สํานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

82 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

ภารกิจประจํา

สํานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

83 โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน

SSAP7-04 KS33

สํานักงานคณบดี

5,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

84 โครงการแสดงมุทิตาจิตตอคณาจารยอาวุโส

ภารกิจประจํา

สํานักงานคณบดี

20,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

85 โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสูการเรียนรู( KM)สํานักงานคณบดี

SSAP1-01 KS02

สํานักงานคณบดี

10,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

คณะศิลปกรรมศาสตร
86 วิเคราะหการทํางานหนวยงาน*

SSAP7-02 KS32

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
งานบัณฑิตศึกษา

แผนปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการงานบัณฑิตศึกษา
FOFA

โครงการ/กิจกรรม

ที่

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2558

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 โครงการภาคสนามประเทศมาเลเซีย

งานบัณฑิตศึกษา

120,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

2 โครงการภาคสนามประเทศกัมพูชา

งานบัณฑิตศึกษา

150,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

3 โครงการภาคสนามหมูบานมอญ

งานบัณฑิตศึกษา

50,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

4 โครงการภาคสนามหมูบานกะเหรี่ยง (70,900+60,000 บาท)

งานบัณฑิตศึกษา

130,900 เงินรายได/งบอุดหนุน

5 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

งานบัณฑิตศึกษา

420,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

งานบัณฑิตศึกษา

190,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

งานบัณฑิตศึกษา

100,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

8 โครงการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม ปริญญาเอก

งานบัณฑิตศึกษา

360,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

9 โครงการภาคสนามประเทศฟลิปปนส

งานบัณฑิตศึกษา

200,000 เงินรายได/งบอุดหนุน

10 โครงการทัศนศึกษาแหลงประวัติศาสตร

งานบัณฑิตศึกษา

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

11 โครงการแสดงผลงานทางมานุษยดุริยางควิทยา

งานบัณฑิตศึกษา

40,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

12 โครงการประกวดและพัฒนาเครื่องดนตรีไทย

งานบัณฑิตศึกษา

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

13 โครงการปฐมนิเทศ และกิจกรรมสัมพันธบัณฑิตศึกษา ศป.ม.ศิลปกรรม

งานบัณฑิตศึกษา

5,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

14 โครงการประชุมวิพากษการจัดการเรียนการสอนโดยความรวมมือใน

งานบัณฑิตศึกษา

5,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

งานบัณฑิตศึกษา

200,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

16 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอกดานนวัตกรรมการออกแบบ

งานบัณฑิตศึกษา

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

17 โครงการนําเสนอผลงานปริญญานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

งานบัณฑิตศึกษา

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

18 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสรางสรรค ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ

งานบัณฑิตศึกษา

30,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

19 โครงการแนวทางการทําวิจัยสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

งานบัณฑิตศึกษา

20,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

20 โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น

งานบัณฑิตศึกษา

54,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

งานบัณฑิตศึกษา

100,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

G4 6 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานดานดนตรีศึกษา
SAP7
G4 7 โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานดานศิลปศึกษาและศิลปะการแสดงศึกษา SAP7

การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับหนวยงานภายนอก (ปริญญาโท)
15 โครงการประชุมอาเซียนดานผลงานวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ศิลปกรรมศาสตร

G12 21 โครงการพัฒนากิจกรรมศักยภาพนิสิต ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา)

SAP6

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

FOFA

ที่

โครงการ/กิจกรรม

SSAP/ ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

แผนดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

SAP/RAP KS/KA

พ.ศ. 2558

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

งานบัณฑิตศึกษา

40,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

23 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาเอก

งานบัณฑิตศึกษา

40,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

24 โครงการศึกษาดูงานดานนวัตกรรมการออกแบบ

งานบัณฑิตศึกษา

220,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

25 โครงการศึกษาดูงานดานศิลปะจินตทัศน

งานบัณฑิตศึกษา

90,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP7

งานบัณฑิตศึกษา

145,800 เงินรายได/งบรายจายอื่น

RAP7

งานบัณฑิตศึกษา

47,700 เงินรายได/งบรายจายอื่น

งานบัณฑิตศึกษา

550,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

SSAP2-07 ทํานุฯ งานบัณฑิตศึกษา

80,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

SSAP4-03 ทํานุฯ งานบัณฑิตศึกษา

150,000 เงินรายได/งบรายจายอื่น

การพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับหนวยงานภายนอก (ปริญญาเอก)

G19 26 โครงการศึกษาดูงานดานศิลปศึกษาและศิลปะการแสดงศึกษา
G19 27 โครงการศึกษาดูงานดานดนตรีศึกษา
28 โครงการศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรม

G10 29 โครงการอบรมสัมมนาดนตรีดานทฤษฎีและปฏิบัติ
G19 30 โครงการดนตรีนานาชาติ

ปรับปรุงขอมูลเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝา ยบริหารและวางแผน
ผูรวบรวมและจัดทํา
นางศรีรัตน ปยวชิรอัมพร
อัดสําเนา/เขารูปเลม
นางทัศนี ฤกษสวาง
นายชูเกียรติ เอกนาม

โครงการจัดทําแผนงานประจําป 2558
และการประชุมระดมความคิดในการสรุปผลการดําเนินงาน

