
                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2559-2562

                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2559-2562 ด าเนินการ

1.ยุทธศาสตร์การมุ่งมัน่ SAP 26 โครงการถ่ายทอดองค์

พฒันาสถาบันสู่การเป็น ความรู้และแลกเปลีย่นเรียนรู้

ศูนย์กลางในการบริการ กบัชุมชน

วชิาการและเผยแพร่

วฒันธรรมและศิลปะ     ย.3 สร้างองคค์วามรู้    3.1สร้างงานบริการ 1.1 มีโครงการบริการ ไม่นอ้ยกวา่      รวบรวมองคค์วามรู้ 1.โครงการศิลปวฒันธรรมเพื่อการ (งปม.เงินแผน่ดิน) รอง ผอ.ฝ่ายพฒันา

ทีไ่ด้รับการยอมรับ และพฒันาโครงการ วิชาการท่ีสอดคลอ้ง วิชาการดา้นท านุ ร้อยละ 40 โดยศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้    พฒันาสุนทรียะ ศนูยศิ์ลปกรรมฯ

บริการวิชาการท่ีมี กบัความตอ้งการของ บ ารุงฯ ท่ีมีการศึกษา จากจ านวนโครง กบัชุมชน

คุณภาพเพ่ือพฒันาชุมชน ชุมชนและสังคม วิเคราะห์ ประยกุตใ์ช้ การบริการวิชาการ

 และสังคมอยา่งย ัง่ยนื อยา่งย ัง่ยนื ประโยชน์ และก่อ ทั้งหมด/ปี      ส่งเสริมการจดักิจกรรม

ประโยชน์ต่อชุมชน ท านุบ ารุงวฒันธรรมและ 2.โครงการส่งเสริมการเทีย่วเชิง ปี 2559 -2562 (งปม.เงินแผน่ดิน) ผอ.สถาบนัฯ

ศิลปะท่ีมีการประยกุตใ์ช้   วฒันธรรมในชุมชนอย่างยัง่ยนื

ประโยชน์และก่อผลกระทบ

แก่ชุมชน

 3.โครงการวนัเดก็ประจ าปี (งปม.เงินแผน่ดิน) รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

หมายเหตุ : บูรณาการกบัโครงการ

RAP 3 โครงการวฒันธรรมและ

ศิลปะเพื่อชุมชน

โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มศว ตัวช้ีวดั กลยุทธ์



                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2559-2562
                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2559-2562 ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การสร้าง   1.SAP 31 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน (งปม.เงินรายได)้ รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร
การเรียนรู้และท านุบ ารุง และสร้างสรรค์วฒันธรรม
วฒันธรรมและศิลปะ และศิลปะ
โดยการเช่ือมโยงและประสาน
กบัการพฒันาศักยภาพนิสิต
  
  2.1 จ านวนโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ 2.RAP 3 โครงการพฒันานิสิตและ (งปม.เงินรายได)้ รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร

วฒันธรรมและศิลปะ 3 โครงการ บุคลากรเพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติ 
มีการศึกษาวิเคราะห์ ค่านิยม ความเช่ือ สู่วถิชีีวติ .
ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ ความมีสุนทรีย์และวฒันธรรม
และก่อผลกระทบ ที่ดงีาม

ย.4 สืบสานและสร้าง 4.2 มหาวิทยาลยัมี ต่อประชาคม มศว ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์
องคค์วามรู้ บทบทช้ีน าและเป็น และชุมชน สืบสาน และพฒันามาตรฐาน ปี 2559-2562

ในการท านุบ ารุง แบบอยา่งแก่สังคม คุณภาพทางดา้นวฒันธรรม
วฒันธรรมและศิลปะ ดา้นการท านุบ ารุง 2.2 ร้อยละของ ไม่นอ้ยกวา่ และศิลปะ 3.RAP 3 โครงการพฒันานิสิตและ (งปม.เงินรายได)้ รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร

สืบสานวฒันธรรม คณาจารย ์บุคลากร ร้อยละ 70.20 บุคลากรเพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติ 
และศิลปะ และนิสิตมีจิตส านึก ค่านิยม ความเช่ือ สู่วถิชีีวติ 

และความเขา้ใจเร่ือง ความมีสุนทรีย์และวฒันธรรม
วฒันธรรมและศิลปะ ทีด่งีาม

4.RAP 6 โครงการศิลปวฒันธรรม (งปม.เงินรายได)้ ผอ.สถาบนัฯ
อาเซียนหรือนานาชาติ

RAP 3 โครงการวฒันธรรมและ (งปม.เงินแผน่ดิน) ผอ.สถาบนัฯ
ศิลปะเพื่อชุมชน

กลยุทธ์ งบประมาณยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มศว ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรมหลกั ผู้รับผดิชอบ



                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ
                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2559-2562

                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2559-2562 ด าเนินการ

3.ยุทธศาสตร์การรวบรวม ย.4 สืบสานและสร้าง 4.3 มีงานวิจยัหรือ 3.1 จ านวนงานวิจยั ไม่นอ้ยกวา่    1.ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิด 1.SAP 32 โครงการผลติแผนงาน (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

องค์ความรู้และฐานข้อมูล องคค์วามรู้ นวตักรรมสร้างสรรค์ ดา้นวฒันธรรมและ 1 ช้ินงาน/ปี งานวิจยัและพฒันาทางดา้น วจิัยหรือนวตักรรมสร้างสรรค์
ด้านวฒันธรรมและศิลปะ ในการท านุบ ารุง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ศิลปะ และ/หรือ วฒันธรรมและศิลปะ ด้านท านุบ ารุงวฒันธรรม
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการ วฒันธรรมและศิลปะ ท านุบ ารุงวฒันธรรม งานวิจยัองคก์ร และศิลปะ
เรียนรู้ และศิลปะ    2.จดัหาแหล่งทุนวิจยัและ

3.2 จ านวนวารสาร ไม่นอ้ยกวา่ สนบัสนุนการท านุบ ารุง ปี 2559-2562
วิชาการท่ีเผยแพร่องค์ 1 เล่ม/ปี วฒันธรรมและศิลปะ
ดา้นวฒันธรรมและ
ความรู้ศิลปะท่ีเป็นไป   3.ก าหนดนโยบายและแผน 2.RAP 8 กจิกรรมบูรณาการ - รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

ตามมาตรฐานวิชาการ บูรณาการกิจกรรมดา้นท านุ กจิกรรมด้านท านุบ ารุงวฒันธรรม
บ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ และศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน การเรียนการสอน
การสอน

ผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มศว ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ



                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ
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                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2559-2562 ด าเนินการ

4.ยุทธศาสตร์การพฒันา 4.1 ผลการประเมินดา้น ไม่นอ้ยกวา่   1.โครงการพฒันาระบบบริหารที่ (งปม.เงินรายได)้ ผอ.สถาบนัฯ
  ศักยภาพองค์กรและ ระบบและกลไกการ ร้อยละ 80 มีคุณภาพตามพนัธกจิของ
  บุคลากรเพื่อเป็นองค์กร บริหารงานตามเกณฑ์ หน่วยงาน
  แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานการประกนั   พฒันาระบบและกลไกของ

คุณภาพการศึกษา การบริหารและการวางแผน
 2.โครงการ RAP 15 โครงการ (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

4.2 ผลการประเมิน ไม่นอ้ยกวา่ พฒันาสภาพกายภาพความ
  5.1 มีการบริหาร ความพึงพอใจของ ร้อยละ 80 ปลอดภัย

โดยยดึหลกัธรรมา บุคลากรท่ีมีต่อสภาพ
ภิบาล แวดลอ้มการท างาน

  5.5 มีการพฒันา 4.3 การด าเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่    พฒันาประสิทธิภาพ 3.โครงการพฒันาบุคลากรตาม
  ย.5 พฒันาระบบ บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ตามแผนพฒันา ร้อยละ 80 บุคลากรในการท างาน พนัธกจิของหน่วยงาน ปี 2559 - 2562 (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
บริหารท่ีมีคุณภาพ บุคลากรของ
โดยใชเ้คร่ืองมือทาง หน่วยงาน
 การบริหารและเทคโน
โลยสีารสนเทศ 4.4 ผลการประเมิน ไม่นอ้ยกวา่     พฒันาระบบประกนั

หน่วยงานตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 คุณภาพ
มาตรฐานการประกนั 4.โครงการ SAP 34 โครงการพฒันา (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
คุณภาพการศึกษา ระบบและสร้างวฒันธรรมคุณภาพ

4.5 การด าเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่   พฒันาระบบและกลไกของ
บรรลุตามตวัช้ีวดัตาม ร้อยละ 80 การบริหารและการวางแผน
แผนยทุธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มศว ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ
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