แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2559-2562
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ

ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์ มศว

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ปี 2559-2562

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.ยุทธศาสตร์ การมุ่งมัน่

SAP 26 โครงการถ่ ายทอดองค์

พัฒนาสถาบันสู่การเป็ น

ความรู้ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้

ศูนย์กลางในการบริการ

กับชุมชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการและเผยแพร่
วัฒนธรรมและศิลปะ
ทีไ่ ด้รับการยอมรับ

ย.3 สร้างองค์ความรู ้

3.1สร้างงานบริ การ 1.1 มีโครงการบริ การ

และพัฒนาโครงการ

วิชาการที่สอดคล้อง วิชาการด้านทานุ

บริ การวิชาการที่มี

กับความต้องการของ บารุ งฯ ที่มีการศึกษา

คุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน ชุมชนและสังคม

วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้

และสังคมอย่างยัง่ ยืน อย่างยัง่ ยืน

ประโยชน์ และก่อ
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน

ไม่นอ้ ยกว่า

รวบรวมองค์ความรู ้

ร้อยละ 40

โดยศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

(งปม.เงินแผ่นดิน) รอง ผอ.ฝ่ ายพัฒนา

1.โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ

ศูนย์ศิลปกรรมฯ

พัฒนาสุ นทรียะ

จากจานวนโครง กับชุมชน
การบริ การวิชาการ
ทั้งหมด/ปี

ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
ทานุบารุ งวัฒนธรรมและ

2.โครงการส่ งเสริมการเทีย่ วเชิง

ศิลปะที่มีการประยุกต์ใช้

วัฒนธรรมในชุมชนอย่ างยัง่ ยืน

ปี 2559 -2562

(งปม.เงินแผ่นดิน)

ผอ.สถาบันฯ

ประโยชน์และก่อผลกระทบ
แก่ชุมชน
3.โครงการวันเด็กประจาปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเหตุ : บูรณาการกับโครงการ
RAP 3 โครงการวัฒนธรรมและ
ศิลปะเพื่อชุมชน

(งปม.เงินแผ่นดิน) รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์ มศว

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2559-2562
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
ปี 2559-2562

2. ยุทธศาสตร์ การสร้ าง
การเรียนรู้และทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ
โดยการเชื่อมโยงและประสาน
กับการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ย.4 สื บสานและสร้าง
องค์ความรู ้
ในการทานุบารุ ง
วัฒนธรรมและศิลปะ

4.2 มหาวิทยาลัยมี
บทบทชี้นาและเป็ น
แบบอย่างแก่สังคม
ด้านการทานุบารุ ง
สื บสานวัฒนธรรม
และศิลปะ

2.1 จานวนโครงการ
วัฒนธรรมและศิลปะ
มีการศึกษาวิเคราะห์
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
และก่อผลกระทบ
ต่อประชาคม มศว
และชุมชน

ไม่นอ้ ยกว่า
3 โครงการ

2.2 ร้อยละของ
คณาจารย์ บุคลากร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70.20

และนิสิตมีจิตสานึก

และความเข้าใจเรื่ อง
วัฒนธรรมและศิลปะ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.SAP 31 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
และสร้ างสรรค์ วฒ
ั นธรรม
และศิลปะ

(งปม.เงินรายได้) รอง.ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

2.RAP 3 โครงการพัฒนานิสิตและ
บุคลากรเพื่อปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ค่ านิยม ความเชื่อ สู่ วถิ ชี ีวติ
ความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรม

(งปม.เงินรายได้) รอง.ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
.

ที่ดงี าม

ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมอนุรักษ์
สื บสาน และพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพทางด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ
3.RAP 3 โครงการพัฒนานิสิตและ
บุคลากรเพื่อปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ค่ านิยม ความเชื่อ สู่ วถิ ชี ีวติ
ความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรม
ทีด่ งี าม

ปี 2559-2562
(งปม.เงินรายได้) รอง.ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

4.RAP 6 โครงการศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนหรือนานาชาติ

(งปม.เงินรายได้)

ผอ.สถาบันฯ

RAP 3 โครงการวัฒนธรรมและ
ศิลปะเพื่อชุมชน

(งปม.เงินแผ่นดิน)

ผอ.สถาบันฯ

ยุทธศาสตร์
3.ยุทธศาสตร์ การรวบรวม
องค์ความรู้และฐานข้อมูล
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
เพื่อเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรียนรู้

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2559-2562
ประเด็นความเชื่อมโยง
เป้าหมาย
เป้าประสงค์ มศว
ตัวชีว้ ดั
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว
ปี 2559-2562
ย.4 สื บสานและสร้าง 4.3 มีงานวิจยั หรื อ 3.1 จานวนงานวิจยั
ไม่นอ้ ยกว่า
1.ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิด
องค์ความรู ้
นวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้านวัฒนธรรมและ
1 ชิ้นงาน/ปี งานวิจยั และพัฒนาทางด้าน
ในการทานุบารุ ง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ศิลปะ และ/หรื อ
วัฒนธรรมและศิลปะ
วัฒนธรรมและศิลปะ ทานุบารุ งวัฒนธรรม งานวิจยั องค์กร
และศิลปะ
2.จัดหาแหล่งทุนวิจยั และ
3.2 จานวนวารสาร
ไม่นอ้ ยกว่า สนับสนุนการทานุบารุ ง
วิชาการที่เผยแพร่ องค์
1 เล่ม/ปี
วัฒนธรรมและศิลปะ
ด้านวัฒนธรรมและ
ความรู้ศิลปะที่เป็ นไป
3.กาหนดนโยบายและแผน
ตามมาตรฐานวิชาการ
บูรณาการกิจกรรมด้านทานุ
บารุ งวัฒนธรรมและศิลปะ
ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยน
การสอน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

1.SAP 32 โครงการผลิตแผนงาน
วิจัยหรือนวัตกรรมสร้ างสรรค์
ด้านทานุบารุ งวัฒนธรรม
และศิลปะ
ปี 2559-2562

2.RAP 8 กิจกรรมบูรณาการ
กิจกรรมด้านทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน

-

รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรและ
บุคลากรเพื่อเป็ นองค์กร
แห่ งการเรียนรู้

ย.5 พัฒนาระบบ
บริ หารที่มีคุณภาพ
โดยใช้เครื่ องมือทาง
การบริ หารและเทคโน
โลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปีปีงบประมาณ
งบประมาณ2559-2562
2559-2562
เป้าหมาย
เป้าประสงค์ มศว
ตัวชีว้ ดั
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ปี 2559-2562
4.1 ผลการประเมินด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
1.โครงการพัฒนาระบบบริหารที่
ระบบและกลไกการ
ร้อยละ 80
มีคุณภาพตามพันธกิจของ
บริ หารงานตามเกณฑ์
หน่ วยงาน
มาตรฐานการประกัน
พัฒนาระบบและกลไกของ
คุณภาพการศึกษา
การบริ หารและการวางแผน
2.โครงการ RAP 15 โครงการ
4.2 ผลการประเมิน
ไม่นอ้ ยกว่า
พัฒนาสภาพกายภาพความ
5.1 มีการบริ หาร
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ 80
ปลอดภัย
โดยยึดหลักธรรมา บุคลากรที่มีตอ่ สภาพ
ภิบาล
แวดล้อมการทางาน
5.5 มีการพัฒนา
4.3 การดาเนิ นงาน
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนา
บุคลากรของ
หน่วยงาน

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

พัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรในการทางาน

4.4 ผลการประเมิน
หน่วยงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ

4.5 การดาเนิ นงาน
บรรลุตามตัวชี้วดั ตาม
แผนยุทธศาสตร์

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

3.โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
พันธกิจของหน่ วยงาน

4.โครงการ SAP 34 โครงการพัฒนา
ระบบและสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพ
พัฒนาระบบและกลไกของ
การบริ หารและการวางแผน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(งปม.เงินรายได้)

ผอ.สถาบันฯ

(งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

ปี 2559 - 2562 . (งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

(งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

