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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

        2,802,300

1 6420905151 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร               40,000  P นางวนัเพ็ญ  
อมรสิน

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนาวชิาการ

2 6420905154 โครงการความร่วมมือทางวชิาการ (Inbound)               60,000
 P 

น.ส.ชนากานต์  
ค าเมรี

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

3 6420905147 โครงการสร้างจติส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

              10,000  P นายศุภวฒัน์ 
นามปัญญา

รองคณบดี ฝ่าย
บริการวชิาการ

4 6420905157 โครงการแยกขยะลดมลพิษ               20,000  P นายศุภวฒัน์ 
นามปัญญา

รองคณบดี ฝ่าย
บริการวชิาการ

5 6420905148 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวชิาการ

 . 
 P 

น.ส.ชนากานต์  
ค าเมรี

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

6 6420905149 โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา               15,000
 P 

นางเอื้อมภรณ์  
ลีละสุมนตรี

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

7 6420905158 โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กร

            130,000
 P 

น.ส.ชนากานต์  
ค าเมรี

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

8 6420905168 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2563

              20,000

 P  P 

นางเอื้อมภรณ์  
ลีละสุมนตรี

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

งบอุดหนุน

ส ำนักงำนเลขำนุกำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

กำรพัฒนำภำพลักษณ์มหำวิทยำลัย
กำรพัฒนำภำพลักษณ์มหำวิทยำลัย

กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยสีเขียว

แผนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

9 6420905165 อุดหนุนส่งเสริมพัฒนางานวจิยัและงานสร้างสรรค์
 (ใช้เงินจดัสรรคืน 10% จ านวน 83,300 บาท)

            180,000  P  P  P  P นางวนัเพ็ญ  
อมรสิน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
วชิาการ

10 6420905146 โครงการวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์และวฒันธรรมศาสตร์

              40,000  P น.ส.ทัศวรรณ 
จาบาล

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

11 6420905150 โครงการจดังานพิธเีทวาภิเษก สมโภชองค์พระ
พิฆเนศ

            300,000  P น.ส.ทัศวรรณ 
จาบาล

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ/์รอง
คณบดี ฝ่ายพัฒนา
วชิาการ/รองคณบดี 
ฝ่ายบริการวชิาการ

12 6420905167 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวฒันธรรม               10,000  P น.ส.ทัศวรรณ 
จาบาล

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

13 6420905152 โครงการพัฒนาแกลเลอร่ีศิลปะร่วมสมัย               30,000

 P  P นายธรรศฌ์
ปกรณ์ ภูเขียวศรี

รองคณบดี ฝ่าย
บริการวชิาการ

14 6420905155 โครงการบริการวชิาการวารสารวดีิทัศน์               30,000

 P  P นายธรรศฌ์
ปกรณ์ ภูเขียวศรี

รองคณบดี ฝ่าย
บริการวชิาการ

กำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน

สนับสนุนทุนทำงวัฒนธรรมเพ่ือกำรน ำไปใช้ประธยชน์

เงินอุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

กำรบริกำรวิชำกำรกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน

สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชน

เงินอุดหนุนกำรวิจัย
ผลงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
สนับสนุนกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้

เงินอุดหนุนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

15 6420905160
เงินอุดหนุนบริการวชิาการแก่สังคม (ใช้เงิน
จดัสรรคืน 10% จ านวน 2,500 บาท)               50,000

 P 
นายศุภวฒัน์ 
นามปัญญา

รองคณบดี ฝ่าย
บริการวชิาการ

16 6420905153 โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้น
ปีสุดท้าย

              35,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ 
จาบาล

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

17 6420905156 โครงการสัมมนาคืนสู่เหย้า               20,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ 
จาบาล

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

18 6420905164 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏี
บัณฑิต

              45,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ 
จาบาล

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

19 6420905166 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่               25,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ 
จาบาล

รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนานิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์

20 6420905161 โครงการศึกษาดูงานด้านวฒันธรรม               60,000

 P  P  P 

 นายอภิสิทธิ ์ศรี
พุทธา/อ.ดร.ฐิติ
ศักด์ิ เวชกามา/
น.ส.จรัญญา ทุง
จนัทร์/รศ.ดร.
สิทธศัิกด์ิ จ าปา
แดง

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการจดัการ
วฒันธรรม /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ/
ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาวฒันธรรม
ศาสตร์

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต

กำรพัฒนำภำพลักษณ์มหำวิทยำลัย
กำรพัฒนำภำพลักษณ์มหำวิทยำลัย

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

อุดหนุนกำรผลิตบัณฑิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

งบรำยจ่ำยอ่ืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

21 6420905172 โครงการความร่วมมือทางวชิาการกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Outbound)

              50,000
 P 

น.ส.ชนากานต์  
ค าเมรี

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

22 6420905190 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร               10,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ่ า ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

23 6420905195 โครงการไหวค้รู/ครอบครู               30,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

อ.ปรีชา นวลนิ่ม ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

24 6420905184 โครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 66               30,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ่ า ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์25 6420905185 โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ผู้สอน คร้ังที่ 3
              65,000  P น.ส.วรรณิษา สี

สงกา
ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ่ า ประธานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป

ศป.บ. ทัศนศิลป์

ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
เผยแพร่ควำมรูแ้ละบริกำรวิชำกำร

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

เงินอุดหนุนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน



5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

26 6420905191 โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
เยาว ์คร้ังที่ 37

              20,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.อดิศักด์ิ ภูผา ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

27 6420905194 โครงการศิลปะคืนถิ่น               50,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

อ.ดร.สันติ สิงห์สุ ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

28 6420905188 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านทัศนศิลป์               60,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

อ.ปรีชา นวลนิ่ม ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

29 6420905186 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต               10,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.สันติสุข แหล่งสนามประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

30 6420905187 โครงการสัมมนาผลงานศิลปนิพนธ์               50,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ประทีป สุธาทองไทยประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

กำรบริกำรวิชำกำรกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชน

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

31 6420905192 โครงการแสดงผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี               65,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.สันติสุข แหล่งสนามประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

32 6420905193 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์               30,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.อดิศักด์ิ ภูผา ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

33 6420905189 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 หมาย
เหต:ุ โครงการน้ีแบ่งโครงการย่อยออกเป็น 7 
โครงการ

              70,000         -  P  P  P  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ดร.อดุลย์ บุญ
ฉ่ า/อ.ดร.สันติ สิงห์
สุ/ผศ.อดิศักด์ิ ภูผา/
ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา/
อ.ปรีชา นวลนิ่ม/
ผศ.ประทีป สุธาทอง
ไทย

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาทัศนศิลป์ /
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

34 6420905200 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร

              10,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ดร.กนกวรรณ์ นิธรัิฐพัฒน์ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาทัศนศิลป/์
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

เงินอุดหนุนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบอุดหนุน

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

ศป.ม. ทัศนศิลป์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

35 6420905198 โครงการไหวค้รู/ครอบครู                 5,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาทัศนศิลป/์
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

36 6420905199 โครงการสัมมนาประเมินงานสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านทัศนศิลป์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

              30,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาทัศนศิลป/์
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

37 6420905201 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

                5,000  P น.ส.วรรณิษา สี
สงกา

ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ่ า ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาทัศนศิลป/์
หัวหน้าภาควชิา
ทัศนศิลป์

38 6420905208 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร

              30,000  P  น.ส.ฐิตินันท์ 
คลังพระศรี

รศ.ดร.ประทับใจ 
สุวรรณธาดา

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

งบอุดหนุน

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

ศป.บ. กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

39 6420905209 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร               10,000  P  น.ส.ฐิตินันท์ 
คลังพระศรี

ผศ.วฒิุพงษ์ โรจน์
เขษมศรี

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

40 6420905211 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์               20,000  P  น.ส.ฐิตินันท์ 
คลังพระศรี

อ.อภิเชษฐ์ ตีคลี ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

41 6420905212 โครงการไหวค้รู/ครอบครู               20,000  P  น.ส.ฐิตินันท์ 
คลังพระศรี

รศ.ดร.ศักด์ิชาย สิกขา หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

42 6420905210 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต               10,000  P  น.ส.ฐิตินันท์ 
คลังพระศรี

ผศ.วฒิุพงษ์ โรจน์
เขษมศรี

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

เงินอุดหนุนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

43 6420905207 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

              80,000  P  น.ส.ฐิตินันท์ 
คลังพระศรี

อ.สรัญญา  ภักดี
สุวรรณ

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

44 6420905216 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร                 5,000         -         -         -  P          -          -          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์45 6420905217 โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวชิาการ               10,000         -         -         -         -          -  P          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร

กล้า
ผศ ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์46 6420905218 โครงการสัมมนาพัฒนางานเอกสารประกอบการ

สอน
              10,000         -         -         -  P          -          -          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร

กล้า
 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

47 6420905219 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                 2,500         -         -         -         -          -          -          -          -          -            -  P            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต

ศศ.ม. กำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมศำสตร์

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

48 6420905215 โครงการฝึกอบรมส่ือสารสนเทศ                 2,500         -         -         -         -          -  P          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ.ดร.พีระ  พันลูก
ท้าว

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

49 6420905220 โครงการสัมมนาปฏิบัติการภาคสนามเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

              10,000         -         -         -         -          -          -          -          -          -            -          -  P น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ.ดร.พีระ  พันลูก
ท้าว

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

50 6420905228 โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวชิาการ               10,000         -         -         -         -          -  P          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

51 6420905231 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร               20,000         -         -         -  P          -          -          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

52 6420905232 โครงการสัมมนาพัฒนางานเอกสารประกอบการ
สอน

              10,000         -         -         -  P          -          -          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

งบอุดหนุน

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

ปร.ด. กำรวิจัยและสร้ำงสรรค์ศิลปกรรมศำสตร์

งบรำยจ่ำยอ่ืน
โครงกำรสัมนำ

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

อุดหนุนกำรผลิตบัณฑิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

53 6420905230 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                 2,500         -         -         -         -          -          -          -          -          -            -  P            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

54 6420905229 โครงการฝึกอบรมส่ือสารสนเทศ                 2,500         -         -         -         -          -  P          -          -          -            -          -            - น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ ดร.เมตตา ศิริสุข ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

55 6420905233 โครงการสัมมนาปฏิบัติการภาคสนามเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

              50,000         -         -         -         -          -          -          -          -          -            -          -  P น.ส.นฤมล หาร
กล้า

ผศ.ดร.พีระ  พันลูก
ท้าว

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการวจิยัและ
สร้างสรรค์ศิลปกรรม
ศาสตร์

56 6420905255 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาพัฒนา
หลักสูตรทางด้านศิลปะการแสดง

            100,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.วา่ที่ร้อยตรี ดร.
เกิดศิริ  นกน้อย

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

ศป.บ. ศิลปกำรแสดง

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

งบรำยจ่ำยอ่ืน
โครงกำรสัมนำ
กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

เงินอุดหนุนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

57 6420905254 โครงการไหวค้รู/ครอบครู             100,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.วา่ที่ร้อยตรี ดร.
เกิดศิริ  นกน้อย

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

58 6420905258 โครงการสัมมนาทางวชิาการด้านศิลปะการแสดง             200,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.วา่ที่ร้อยตรี ดร.
เกิดศิริ  นกน้อย

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

59 6420905256 โครงการศิลปนิพนธท์างศิลปะการแสดง               95,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.ดร.ธญัญลักษณ์  
มูลสุวรรณ

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

60 6420905253 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

              60,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.ดร.ธญัญลักษณ์  
มูลสุวรรณ

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

อุดหนุนกำรผลิตบัณฑิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชน

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

เงินอุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
กำรบริกำรวิชำกำรกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

61 6420905257 โครงการก้าวใหม่สู่การเรียนรู้ศิลปะการแสดง               30,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.ดร.ธญัญลักษณ์  
มูลสุวรรณ

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

62 6420905260 โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวชิาการ               40,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พันลูก
ท้าว

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

63 6420905261 โครงการสัมมนาวชิาการด้านศิลปะการแสดง คร้ัง
ที่ 2

              40,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พันลูก
ท้าว

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

64 6420905263 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต               10,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พันลูก
ท้าว

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้

งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

ศป.ม. ศิลปะกำรแสดง

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

65 6420905262 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

              47,300  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พันลูก
ท้าว

ประธานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/
หัวหน้าภาควชิา
ศิลปะการแสดง

66 6420905268 โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program
 One Community : OPOC)

              10,000  P นายอภิสิทธิ ์ศรี
พุทธา

 รศ.ดร.สิทธศัิกด์ิ  
จ าปาแดง

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการจดัการ
วฒันธรรม /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

67 6420905270 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต               15,000  P นายอภิสิทธิ ์ศรี
พุทธา

 รศ.ดร.สิทธศัิกด์ิ  
จ าปาแดง

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการจดัการ
วฒันธรรม /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

68 6420905272 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิต
สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม

              20,000  P นายเขตตะวนั 
เพชรกรรม

 ผศ.ดร.พนัส โพธบิัติ ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการจดัการ
วฒันธรรม /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

ศศ.บ. กำรจัดกำรวัฒนธรรม

กำรบริกำรวิชำกำรกับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรร่วมกับชุมชน

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
จัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์

เงินอุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ควบคุม/ก ำกับ/

ติดตำม

 สนับสนุน  อำจำรย์ ผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ

ประสำนงำน/ด ำเนินกำร
รหัสงบ โครงกำร/กิจกรรม

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ล ำดับ

ที่
งบประมำณ ป ี2564

 (ตำมพรบ :: เงิน
งบประมำณทัง้หมด)

69 6420905266 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ Exit-Exam

              10,000  P นายอภิสิทธิ ์ศรี
พุทธา

อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้น
ประดู่

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการจดัการ
วฒันธรรม /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

70 6420905269 โครงการ HOMEROOM INTERNATIONAL DAY               10,000  P นายอภิสิทธิ ์ศรี
พุทธา

อ.ดร.ยุทธพงษ์ ต้น
ประดู่

ประธานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาการจดัการ
วฒันธรรม /หัวหน้า
ภาควชิาวฒันธรรม
และการออกแบบ

กำรเสริมสร้ำงทักษะและศักยภำพในกำรเรียนรู้
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้

อุดหนุนกำรผลิตบัณฑิต
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประสานงาน/
ด าเนินงาน

ควบคุม/ก ากับ/
ติดตาม

 สนับสนุน ผู้บริหาร

1 6420905154 โครงการความร่วมมือทางวชิาการ (Inbound)                60,000  P น.ส.ชนากานต์  ค าเมรี รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร

2 6420905148 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ                10,000  

P 
น.ส.ชนากานต์  ค าเมรี

รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร

3 6420905149 โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา                15,000  

P 

นางเอื้อมภรณ์  ลีละ
สุมนตรี

รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร

4 6420905158 โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร              130,000  

P 
น.ส.ชนากานต์  ค าเมรี

รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร

5 6420905168 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2563

               20,000
 P  P 

นางเอื้อมภรณ์  ลีละ
สุมนตรี

รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร

6 6420905172 โครงการความร่วมมือทางวชิาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
(Outbound)

               50,000
 P น.ส.ชนากานต์  ค าเมรี

รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร

7 โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธค์ณะศิลปกรรมศาสตร์และวฒันธรรมศาสตร์
 ประจ าปี 2564

ไม่มีงบประมาณ
 P 

น.ส.เกสราภรณ์ สกุลโพน รองคณบดี ฝ่าย
บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายบริหาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

โครงการทีไ่มเ่บกิจา่ยงบประมาณ

ส านักงานเลขานุการ
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

งบรายจ่ายอ่ืน
การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ล าดับ

ที่
รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ป ี2564 

(ตามพรบ :: เงิน
งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประสานงาน/
ด าเนินงาน ควบคุม/ก ากับ/ติดตาม

 สนับสนุน ผู้บริหาร

1 6420905151 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตร              40,000  P นางวนัเพ็ญ  อมรสิน รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาวชิาการ

2 6420905165 อุดหนุนส่งเสริมพัฒนางานวจิยัและงานสร้างสรรค์ (ใช้
เงินจดัสรรคืน 10% จ านวน 83,300 บาท)

            180,000  P  P  P  P นางวนัเพ็ญ  อมรสิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวชิาการ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ป ี2564
 (ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ส านักงานเลขานุการ

เงินอุดหนุนการวิจัย
ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้

งบอุดหนุน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประสานงาน/ด าเนินงาน ควบคุม/ก ากับ/ติดตาม

 สนับสนุน ผู้บริหาร

1 6420905146 โครงการวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และ
วฒันธรรมศาสตร์

               40,000  P น.ส.ทัศวรรณ จาบาล รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

2 6420905150 โครงการจดังานพิธเีทวาภิเษก สมโภชองค์พระพิฆเนศ               300,000  P น.ส.ทัศวรรณ จาบาล รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ/์รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนาวชิาการ/รองคณบดี ฝ่าย
บริการวชิาการ

3 6420905153 โครงการปัจฉิมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนิสิตชั้นปีสุดท้าย                35,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ จาบาล
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

4 6420905156 โครงการสัมมนาคืนสู่เหย้า                20,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ จาบาล
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

5 6420905164 โครงการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต                45,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ จาบาล
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

6 6420905166 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่                25,000  P 

น.ส.ทัศวรรณ จาบาล
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

7 6420905167 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวฒันธรรม                10,000  P น.ส.ทัศวรรณ จาบาล รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไตรมาสที่ 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการ

ล าดับที่ รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ป ี2564 
(ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ผู้รับผิดชอบ

สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประสานงาน/ด าเนินงาน ควบคุม/ก ากับ/ติดตาม

 สนับสนุน ผู้บริหาร

1 6420905147 โครงการสร้างจติส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงาน

                10,000  P นายศุภวฒัน์ นามปัญญา รองคณบดี ฝ่ายบริการ
วชิาการ

2 6420905157 โครงการแยกขยะลดมลพิษ                 20,000  

P 

นายศุภวฒัน์ นามปัญญา รองคณบดี ฝ่ายบริการ
วชิาการ

3 6420905152 โครงการพัฒนาแกลเลอร่ีศิลปะร่วมสมัย                 30,000  

P 

 

P 
นายธรรศฌป์กรณ์ ภูเขียวศรี

รองคณบดี ฝ่ายบริการ
วชิาการ

4 6420905155 โครงการบริการวชิาการวารสารวดีิทัศน์                 30,000  

P 

 

P 
นายธรรศฌป์กรณ์ ภูเขียวศรี

รองคณบดี ฝ่ายบริการ
วชิาการ

5 6420905160 เงินอุดหนุนบริการวชิาการแก่สังคม (ใช้เงินจดัสรรคืน 10% จ านวน 2,500 
บาท)

                50,000  

P 
นายศุภวฒัน์ นามปัญญา

รองคณบดี ฝ่ายบริการ
วชิาการ

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ 
ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ป ี2564 

(ตามพรบ :: เงิน
งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1

ส านักงานเลขานุการ

การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและรักษ์สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
งบอุดหนุน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประสานงาน ด าเนินงาน ควบคุม/ก ากับ/ติดตาม

 สนับสนุน  อาจารย์ ผู้บริหาร

1 6420905190 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร                 10,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ ่า ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

2 6420905195 โครงการไหวค้รู/ครอบครู                 30,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา อ.ปรีชา นวลนิ ม ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

3 6420905184 โครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที  66                 30,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ ่า ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

4 6420905185 โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ผู้สอน คร้ังที  3

                65,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ ่า ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

ผู้รับผิดชอบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาควิชาทัศนศิลป์

รวม

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลงานการให้บริการวิชาการ

งบประมาณ ปี 
2564 (ตามพรบ :: 

เงินงบประมาณ
ทั้งหมด)

ไตรมาสที่ 1

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่ความรูแ้ละบริการวิชาการ

เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ศป.บ. ทัศนศิลป์
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป

ล าดับ
ที่

รหัสงบ รายการ
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ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4งบประมาณ ปี 
2564 (ตามพรบ :: 

เงินงบประมาณ
ทั้งหมด)

ไตรมาสที่ 1ล าดับ
ที่

รหัสงบ รายการ

5 6420905191 โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
เยาว ์คร้ังที  37

                20,000  P นางสาววรรณิษา สี
สงกา

ผศ.อดิศักด์ิ ภูผา ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

6 6420905194 โครงการศิลปะคืนถิ น                 50,000  P นางสาววรรณิษา สี
สงกา

อ.ดร.สันติ สิงห์สุ ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

7 6420905188 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านทัศนศิลป์                 60,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา อ.ปรีชา นวลนิ ม ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

8 6420905186 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                 10,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.สันติสุข แหล่งสนาม ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

9 6420905187 โครงการสัมมนาผลงานศิลปนิพนธ์                 50,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ประทีป สุธาทองไทย ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

10 6420905192 โครงการแสดงผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี                 65,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.สันติสุข แหล่งสนาม ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
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ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4งบประมาณ ปี 
2564 (ตามพรบ :: 

เงินงบประมาณ
ทั้งหมด)

ไตรมาสที่ 1ล าดับ
ที่

รหัสงบ รายการ

11 6420905193 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์                 30,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.อดิศักด์ิ ภูผา ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

12 6420905189 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  21 หมาย
เหต:ุ โครงการน้ีแบ่งโครงการย่อยออกเป็น 7 
โครงการ

                70,000             - น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ ่า ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

12.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  
21 ภายใต้ชื อโครงการศึกษาดูงานและ
ปฏิบัติการจติรกรรมทิวทัศน์นอกสถานที  ภาค
เรียนที  1/2563

 P น.ส.วรรณิษา สีสงกา อ.ดร.สันติ สิงห์สุ ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

12.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  
21 (วชิาเอกประติมากรรม)

 P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ ่า ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

12.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  
21 (วชิาเอกภาพพิมพ)์

 P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.อดิศักด์ิ ภูผา ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

12.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  
21 (วชิาเอกศิลปะไทย)

 P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

12.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  
21 (วชิาเอกสื อประสม)

 P น.ส.วรรณิษา สีสงกา อ.ปรีชา นวลนิ ม ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้
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ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4งบประมาณ ปี 
2564 (ตามพรบ :: 

เงินงบประมาณ
ทั้งหมด)

ไตรมาสที่ 1ล าดับ
ที่

รหัสงบ รายการ

12.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  
21 (วชิาศิลปะร่วมมัย)

 P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ประทีป สุธาทองไทย ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

12.7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที  
21 (วชิาวาดเส้นพื้นฐาน)

 P น.ส.วรรณิษา สีสงกา อ.ปรีชา นวลนิ ม ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ทัศนศิลป์ /หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

13 6420905200 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจา่หลักสูตร

                10,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.กนกวรรณ์ นิธรัิฐพัฒน์ ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ทัศนศิลป/์หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

14 6420905198 โครงการไหวค้รู/ครอบครู                  5,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ทัศนศิลป/์หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

15 6420905199 โครงการสัมมนาประเมินงานสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านทัศนศิลป์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

                30,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.สุชาติ สุขนา ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ทัศนศิลป/์หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ศป.ม. ทัศนศิลป์

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

งบอุดหนุน

ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



24

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประสานงาน ด าเนินงาน ควบคุม/ก ากับ/ติดตาม

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4งบประมาณ ปี 
2564 (ตามพรบ :: 

เงินงบประมาณ
ทั้งหมด)

ไตรมาสที่ 1ล าดับ
ที่

รหัสงบ รายการ

16 6420905201 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที  21

                 5,000  P น.ส.วรรณิษา สีสงกา ผศ.ดร.อดุลย์ บุญฉ ่า ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ทัศนศิลป/์หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

17 โครงการบริการวชิาการสร้างและปรับปรุงพื้นที 
สันทนาการให้แก่นักเรียน ภายใต้ชื อโครงการ 
ทัศนศิลป์เพื อโรงเรียนอีสาน คร้ังที  1 : Visual 
Art for Esan School 1st

ไม่มีงบประมาณ        P 
26-29 พ.ย. 63

น.ส.วรรณิษา สีสงกา อ.อนุรักษ์ โคตรชมภู ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ทัศนศิลป/์หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

18 โครงการสัมมนาทัศนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ “เปิด
โลกศิลปะ”

ไม่มีงบประมาณ  P    
14 ต.ค.63

น.ส.วรรณิษา สีสงกา นายอภิชาติ สงครินทร์ 
นิสิตชั้นปีที  4

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ทัศนศิลป/์หัวหน้า
ภาควชิาทัศนศิลป์

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้

โครงการทีไ่มเ่บกิจา่ยงบประมาณ
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 สนับสนุน  อาจารย์ ผู้บริหาร

1 6420905255 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาพัฒนา
หลักสูตรทางด้านศิลปะการแสดง

               100,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.วา่ที่ร้อยตรี ดร.
เกิดศิริ  นกน้อย

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

2 6420905254 โครงการไหวค้รู/ครอบครู                100,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.วา่ที่ร้อยตรี ดร.
เกิดศิริ  นกน้อย

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

3 6420905258 โครงการสัมมนาทางวชิาการด้าน
ศิลปะการแสดง

               200,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.วา่ที่ร้อยตรี ดร.
เกิดศิริ  นกน้อย

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

4 6420905256 โครงการศิลปนิพนธท์างศิลปะการแสดง                 95,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.ดร.ธญัญลักษณ์ 
 มูลสุวรรณ

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชาศิลปะการแสดง

ผู้รับผิดชอบ

ศป.บ. ศิลปการแสดง
งบอุดหนุน

ไตรมาสที่ 4
งบประมาณ ป ี2564 

(ตามพรบ :: เงิน
งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3ล าดับ
ที่ รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
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 สนับสนุน  อาจารย์ ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ 4
งบประมาณ ป ี2564 

(ตามพรบ :: เงิน
งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3ล าดับ
ที่ รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม

5 6420905253 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิต
ด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

                60,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.ดร.ธญัญลักษณ์ 
 มูลสุวรรณ

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

6 6420905257 โครงการก้าวใหม่สู่การเรียนรู้ศิลปะการแสดง                 30,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี อ.ดร.ธญัญลักษณ์ 
 มูลสุวรรณ

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

7 6420905260 โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวชิาการ                 40,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พัน
ลูกท้าว

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

8 6420905261 โครงการสัมมนาวชิาการด้านศิลปะการแสดง
 คร้ังที่ 2

                40,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พัน
ลูกท้าว

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้

อุดหนุนการผลิตบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ศป.ม. ศิลปะการแสดง
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
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 สนับสนุน  อาจารย์ ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบไตรมาสที่ 4
งบประมาณ ป ี2564 

(ตามพรบ :: เงิน
งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3ล าดับ
ที่ รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม

9 6420905263 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                 10,000  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พัน
ลูกท้าว

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

10 6420905262 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิต
ด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

                47,300  P นายสุรสิทธิ ์ค าศรี ผศ.ดร.พีระ  พัน
ลูกท้าว

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
ศิลปะการแสดง/หัวหน้า
ภาควชิาศิลปะการแสดง

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้
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 สนับสนุน  อาจารย์ ผู้บริหาร

1 6420905208 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร

                30,000  P  น.ส.ฐิตินันท์
 คลังพระศรี

รศ.ดร.
ประทับใจ 
สุวรรณธาดา

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

2 6420905209 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร                 10,000  P  น.ส.ฐิตินันท์
 คลังพระศรี

ผศ.วฒิุพงษ์ 
โรจน์เขษมศรี

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

3 6420905211 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์                 20,000  P  น.ส.ฐิตินันท์
 คลังพระศรี

อ.อภิเชษฐ์ ตีคลี ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

4 6420905212 โครงการไหวค้รู/ครอบครู                 20,000  P  น.ส.ฐิตินันท์
 คลังพระศรี

รศ.ดร.ศักด์ิชาย
 สิกขา

หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
ภาควิชาวัฒนธรรมและการออกแบบ

ไตรมาสที่ 3 ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ป ี2564 
(ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2ล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม

ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3 ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ป ี2564 
(ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2ล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม

5 6420905210 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                 10,000  P  น.ส.ฐิตินันท์
 คลังพระศรี

ผศ.วฒิุพงษ์ 
โรจน์เขษมศรี

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

6 6420905207 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้าน
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

                80,000  P  น.ส.ฐิตินันท์
 คลังพระศรี

อ.สรัญญา  
ภักดีสุวรรณ

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

7 6420905268 โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (One Program
 One Community : OPOC)

                10,000  P นายอภิสิทธิ ์
ศรีพุทธา

 รศ.ดร.สิทธิ
ศักด์ิ  จ าปาแดง

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การจดัการวฒันธรรม /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

8 6420905270 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                 15,000  P นายอภิสิทธิ ์
ศรีพุทธา

 รศ.ดร.สิทธิ
ศักด์ิ  จ าปาแดง

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การจดัการวฒันธรรม /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้

ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน
สนับสนุนการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
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ไตรมาสที่ 4ไตรมาสที่ 3 ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ป ี2564 
(ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2ล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม

9 6420905272 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิต
สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม

                20,000  P นายเขต
ตะวนั เพชร
กรรม

 ผศ.ดร.พนัส 
โพธบิัติ

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การจดัการวฒันธรรม /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

10 6420905161 โครงการศึกษาดูงานด้านวฒันธรรม                 20,000  P นายอภิสิทธิ ์
ศรีพุทธา

 อ.ดร.ฐิติศักด์ิ 
เวชกามา

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การจดัการวฒันธรรม /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

11 6420905266 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการ
ทดสอบ Exit-Exam

                10,000  P นายอภิสิทธิ ์
ศรีพุทธา

อ.ดร.ยุทธพงษ์ 
ต้นประดู่

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การจดัการวฒันธรรม /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

12 6420905269 โครงการ HOMEROOM INTERNATIONAL DAY                 10,000  P นายอภิสิทธิ ์
ศรีพุทธา

อ.ดร.ยุทธพงษ์ 
ต้นประดู่

ประธานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวชิา
การจดัการวฒันธรรม /
หัวหน้าภาควชิา
วฒันธรรมและการ
ออกแบบ

อุดหนุนการผลิตบัณฑิต
การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้
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 สนับสนุน  อาจารย์ ผู้บริหาร

1 6420905216 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร                   5,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ ดร.เมตตา
 ศิริสุข

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

2 6420905217 โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวชิาการ                 10,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ ดร.เมตตา
 ศิริสุข

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

3 6420905218 โครงการสัมมนาพัฒนางานเอกสารประกอบการ
สอน

                10,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

4 6420905219 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                   2,500  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ ดร.เมตตา
 ศิริสุข

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

5 6420905215 โครงการฝึกอบรมส่ือสารสนเทศ                   2,500  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ.ดร.พีระ  
พันลูกท้าว

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

บัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

ล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ป ี2564 
(ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

งบอุดหนุน
ศศ.ม. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

อุดหนุนกิจกรรมนิสิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้
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 สนับสนุน  อาจารย์ ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ป ี2564 
(ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

6 6420905220 โครงการสัมมนาปฏิบัติการภาคสนามเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                10,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ.ดร.พีระ  
พันลูกท้าว

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

7 6420905228 โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวชิาการ                 10,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ ดร.เมตตา
 ศิริสุข

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

8 6420905231 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร                 20,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ ดร.เมตตา
 ศิริสุข

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

9 6420905232 โครงการสัมมนาพัฒนางานเอกสารประกอบการ
สอน

                10,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

10 6420905230 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต                   2,500  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ ดร.เมตตา
 ศิริสุข

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้

ปร.ด. การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน
โครงการสัมนา

เงินอุดหนุนทั่วไป
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

อุดหนุนการผลิตบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบล าดับ
ที่

รหัสงบ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ป ี2564 
(ตามพรบ :: เงิน

งบประมาณทัง้หมด)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

11 6420905229 โครงการฝึกอบรมส่ือสารสนเทศ                   2,500  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ ดร.เมตตา
 ศิริสุข

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

12 6420905233 โครงการสัมมนาปฏิบัติการภาคสนามเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                50,000  P น.ส.นฤมล 
หารกล้า

ผศ.ดร.พีระ  
พันลูกท้าว

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
การวจิยัและสร้างสรรค์
ศิลปกรรมศาสตร์

13 6420905161 โครงการศึกษาดูงานด้านวฒันธรรม                 20,000  P น.ส. จรัญญา
 ทุงจนัทร์

 รศ.ดร.สิทธิ
ศักด์ิ  จ าปา
แดง

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
วฒันธรรมศาสตร์

14 6420905161 โครงการศึกษาดูงานด้านวฒันธรรม                 20,000  P น.ส. จรัญญา
 ทุงจนัทร์

 รศ.ดร.สิทธิ
ศักด์ิ  จ าปา
แดง

ประธานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวชิา
วฒันธรรมศาสตร์

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์
อุดหนุนการผลิตบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

อุดหนุนการผลิตบัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์

โครงการสัมนา
การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้

การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้
สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้

งบรายจ่ายอ่ืน
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ที่ จ ำนวนโครงกำร
1 32
2 1
3 9
4 2
5 9

53

ที่ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เจ้ำภำพ

1 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร 10,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป/์ภาควชิาทัศนศิลป์
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรทางด้านศิลปะการแสดง 100,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปการแสดง
3 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร 10,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ
4 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร 5,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (ป.โท)
5 โครงการสัมมนาปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร 20,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์ (ป.เอก)

6 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต 10,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์
7 โครงการสัมมนาผลงานศิลปนิพนธ์ 50,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์
8 โครงการแสดงผลงานนิสิตระดับปริญญาตรี 65,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์
9 โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 30,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์

10
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 หมายเหตุ: โครงการนี้
แบ่งโครงการย่อยออกเป็น 7 โครงการ

70,000
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์

11 โครงการสัมมนาประเมินงานสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 30,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์
12 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 5,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์
13 โครงการศิลปนิพนธท์างศิลปะการแสดง 95,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปะการแสดง

14 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 60,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปะการแสดง

15 โครงการก้าวใหม่สู่การเรียนรู้ศิลปะการแสดง 30,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปะการแสดง

16 โครงการสัมมนาพัฒนาบทความทางวชิาการ 40,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปะการแสดง

17 โครงการสัมมนาวชิาการด้านศิลปะการแสดง คร้ังที่ 2 40,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปะการแสดง

18 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต 10,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปะการแสดง

19 โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 47,300 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาศิลปะการแสดง/ภาควชิาศิลปะการแสดง

20 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต 10,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ

21
โครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 80,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ

เป้ำประสงค์ 1.1)  พัฒนำหลักสูตรให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด และกำรเป็นผู้ประกอบกำร  รวมทั้งรองรับกำรเรียนรูส้ ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย

เป้ำประสงค์ 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและทักษะรองรับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร สังคมและประเทศ

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับควำมต้องกำรของสังคมโลก

ยุทธศำสตร์
ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก
สร้างงานวจิยัและนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
ให้บริการวชิาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ
บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวทิยาลัยอัจฉริยะ

รวม
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ที่ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เจ้ำภำพ
22 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต 15,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ
23 โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนิสิตสาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม 20,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ

24
โครงการศึกษาดูงานด้านวฒันธรรม 60,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ/หลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวชิาวฒันธรรมศาสตร์

25 โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ Exit-Exam 10,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ
26 โครงการ HOMEROOM INTERNATIONAL DAY 10,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการจดัการวฒันธรรม /ภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ
27 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนิสิต 2,500 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
28 โครงการสัมมนาปฏิบัติการภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 10,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

29 โครงการฝึกอบรมส่ือสารสนเทศ 5,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์

30
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 30,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ /หัวหน้าภาควชิาวฒันธรรมและการออกแบบ

31 โครงการสัมมนาพัฒนางานเอกสารประกอบการสอน 20,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาการวจิยัและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
32 โครงการสัมมนาประเมินงานสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 30,000 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิาทัศนศิลป/์ภาควชิาทัศนศิลป์

รวม  32  โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือควำมเป็นเลิศในระดับนำนำชำติ
ที่ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เจ้ำภำพ

1 อุดหนุนส่งเสริมพัฒนางานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 180,000 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวชิาการ
รวม 1 โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ให้บริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรภำคอุตสำหกรรม และภำคประชำสังคม
ที่ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เจ้ำภำพ

1 โครงการพัฒนาแกลเลอร่ีศิลปะร่วมสมัย 30,000 รองคณบดี ฝ่ายบริการวชิาการ
2 โครงการบริการวชิาการวารสารวดีิทัศน์ 30,000 รองคณบดี ฝ่ายบริการวชิาการ
3 โครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 66 30,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์

4 โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้สอน คร้ังที่ 3 65,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์

5 โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังที่ 37 20,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์

6 โครงการศิลปะคืนถิ่น 50,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านทัศนศิลป์ 60,000 หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาทัศนศิลป์ /ภาควชิาทัศนศิลป์

8 โครงการสัมมนาทางวชิาการด้านศิลปะการแสดง 200,000 ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวชิาศิลปะการแสดง/หัวหน้าภาควชิาศิลปะการแสดง

9 เงินอุดหนุนบริการวชิาการแก่สังคม (ใช้เงินจดัสรรคืน 10% จ านวน 2,500 บาท) 50,000 รองคณบดี ฝ่ายบริการวชิาการ
รวม  9  โครงกำร

เป้ำประสงค์ที่ 2.1 สร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภำพสูง เป็นที่ยอมรับเพ่ือผลักดันสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำของเอเชีย

เป้ำประสงค์ที่  1.3  พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนรูต้ลอดชีวิต และทักษะเพ่ืออนำคต

เป้ำประสงค์ที่ 3.1 ชุมชนและสังคมมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้

เป้ำประสงค์ที่ 3.2 ภำคธรุกิจ/ภำคอุตสำหกรรมมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสำนให้มีควำมโดดเด่นระดับนำนำชำติ

ที่ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เจ้ำภำพ

1 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวฒันธรรม                          10,000 รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

2
โครงการจดังานพิธเีทวาภิเษก สมโภชองค์พระพิฆเนศ                        300,000

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ/์รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาวชิาการ/รองคณบดี ฝ่ายบริการวชิาการ
รวม 2 โครงกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหำรองค์กรเพ่ือควำมเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ
ที่ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ เจ้ำภำพ

1 โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา                          15,000 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx 
ประจ าปีการศึกษา 2563

                         20,000 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

3 โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธค์ณะศิลปกรรมศาสตร์และวฒันธรรมศาสตร์ ประจ าปี 2564 ไม่มีงบประมาณ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
4 โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร                        130,000 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

-

5 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ                          10,000 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

6 โครงการความร่วมมือทางวชิาการ (Inbound)                          60,000 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
7 โครงการความร่วมมือทางวชิาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Outbound)                          50,000 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

8 โครงการสร้างจติส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน                          10,000 รองคณบดี ฝ่ายบริการวชิาการ
9 โครงการแยกขยะลดมลพิษ                          20,000 รองคณบดี ฝ่ายบริการวชิาการ

รวม  9 โครงกำร

เป้ำประสงค์ 4.1) กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมให้มีควำมโดดเด่นเป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับนำนำชำติ

เป้ำประสงค์ 4.2) เป็นเสำหลักของภำคอีสำนในกำรยกระดับคุณภำพ และกำรเพ่ิมมูลค่ำ/คุณค่ำผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม

เป้ำประสงค์ที่ 5.7 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ตำมมำตรฐำนสำกล  เพ่ือรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  และสร้ำงนวัตกรรม

เป้ำประสงค์ที่ 5.6 สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และกำรยอมรับในระดับสำกล

เป้ำประสงค์ 5.1) เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลให้มีควำมคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมำกขึ้นในกำรท ำงำน

เป้ำประสงค์ที่ 5.3) กำรบริหำรจัดกำรเงินเพ่ือสร้ำงรำยได้

เป้ำประสงค์ 5.4) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีประสิทธภิำพ
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การด าเนินการงานโครงการ/กิจกรรม 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ 

ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

1 ด ำเนินกำรจัดท ำแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

2 
 

กำรเชิญประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ขั้นตอนการด าเนินการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

1 ด ำเนินกำรร่ำงโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

2 ด ำเนินกำรตรวจสอบตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์/ตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน(สกอ.) และภำยนอก(สมศ.) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3 ด ำเนินกำรตรวจสอบ และยืนยันว่ำงบประมำณเพียงพอตำมเสนอ งำนกำรเงินและบัญชี 

4 ด ำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณ รำยจ่ำยตำมงบประมำณ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว งำนพัสดุ 

5 ด ำเนินกำรยื่นเอกสำรขออนุมัติโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

6 กำรใหค้วำมเห็นชอบ ประธำนหลักสูตร/หัวหน้ำภำควิชำ/รองฝ่ำยที่รับผิดชอบ
โครงกำร 

7 กำรให้ควำมเห็นชอบ หัวส ำนักงำนเลขำนุกำร 

8 กำรให้ควำมเห็นชอบ รองคณบดี ฝ่ำยบริหำร 

9 กำรอนุมัติโครงกำร คณบดี 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ 

ขั้นตอนการยืมเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน (อย่ำงน้อยก่อนจัดโครงกำร 5 วันท ำกำร) 

1 ยื่นเอกสำรโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ที่งำนกำรเงินและบัญชี ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

2 ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อขออนุมัติยืมเงิน งำนกำรเงินและบัญชี 

3 กำรให้ควำมเห็นชอบ ประธำนหลักสูตร/หัวหน้ำภำควิชำ/รองฝ่ำยที่รับผิดชอบ
โครงกำร 

4 กำรให้ควำมเห็นชอบ หัวส ำนักงำนเลขำนุกำร 

5 กำรให้ควำมเห็นชอบ รองคณบดี ฝ่ำยบริหำร 

6 กำรอนุมัติยืมเงินโครงกร คณบดี 

7 ด ำเนินกำรส่งเอกสำรไปที่กองคลังและพัสดุเพื่อสั่งจ่ำยเงินยืม งำนกำรเงินและบัญชี 

8 ด ำเนินกำรกำรสั่งจ่ำยเงินยืมเข้ำบัญชีผู้รับผิดชอบโครงกำร กองคลังและพัสดุ 

9 กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนและก ำหนดกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรณียืมเงินต้องด ำเนินกำรภำยใน 15 วัน หลังจำกวันที่ได้รับเงิน) 

1 ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรเพ่ือเบิกจ่ำย/ตัดหนี้เงินยืม ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

2 กำรตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วน งำนกำรเงินและบัญชี 

3 ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเพื่อด ำเนินกำรเบิกจ่ำย/ตัดหนี้เงินยืมตำมระเบียบ งำนกำรเงินและบัญชี/งำนพัสดุ 

4 กำรให้ควำมเห็นชอบ ประธำนหลักสูตร/หัวหน้ำภำควิชำ/รองฝ่ำยที่รับผิดชอบ
โครงกำร 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ 

5 กำรให้ควำมเห็นชอบ หัวส ำนักงำนเลขำนุกำร 
6 กำรให้ควำมเห็นชอบ รองคณบดี ฝ่ำยบริหำร 
7 กำรอนุมัติตัดหนี้เงินยืม คณบดี 

8 ส่งเอกสำรกำรเบิกจ่ำย/ตัดหนี้เงินยืมไปที่งำนคลังและพัสดุ งำนกำรเงินและบัญชี 

9 กำรเบิกจ่ำย/ตัดหนี้เงินยืม กองคลังและพัสดุ 

ขั้นตอนการรายงานผลและสรุปโครงการ 

1 ด ำเนินงำนตำมแผน/ก ำหนดกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2 กำรจ ำท ำแบบประเมินผลโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

2 กำรเก็บรวบรวมแบบประเมินผลโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

3 กำรสรุปผลกำรประเมินโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

4 กำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรำยงำนต่อผู้บริหำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

5 รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนโครงกำรโครงกำร คณบดี 

6 กำรเก็บรวบรวมเอกสำรกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร เพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 























 


