
                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2564-2567

                                      ประเด็นความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา

ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์ สกอ ยทุธศาสตร์ มศว ปี 2564-2567 ด าเนนิการ

1.ยทุธศาสตร์การพัฒนา ย.3 สร้างองค์ความรู้    สร้างงานบริการ ตัวช้ีวดัหลกั : SSAP 3-01, 02 และ 03) ปี 2564 -2567

สถาบันในการให้บริการ และพัฒนาโครงการ วิชาการท่ีสอดคลอ้ง 1. ร้อยละของจ านวน  -ปี 2564 0 ประเทศ      1.รวบรวมองคค์วามรู้  1.โครงการวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี (งปม.  -ผอ.สถาบนัฯ

วชิาการด้านวฒันธรรม บริการวชิาการทีม่ี กบัความตอ้งการของ โครงการบริการ  -ปี 2565 1 ประเทศ โดยศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยั)  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

และศิลปะ คุณภาพเพื่อพัฒนา ชุมชนและสงัคม วิชาการท่ีเป็น  -ปี 2566 3 ประเทศ กบัชุมชน และประเทศใน  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

ชุมชนและสังคมอย่าง อยา่งย ัง่ยนื ประโยชนต่์อชุมชน  -ปี 2567 5 ประเทศ กลุ่มอาเซียน

ยัง่ยนื (สอดคล้องตัวช้ีวดั 

K34 และ K35  -ปี 2564 1 โครงการ      2.ส่งเสริมการจดักิจกรรม

 ของมหาวทิยาลยั)  -ปี 2565 1 โครงการ ท านุบ ารุงวฒันธรรมและ

 -ปี 2566 1 โครงการ ศิลปะท่ีมีการประยกุตใ์ช้

 -ปี 2567 1 โครงการ ประโยชนแ์ละก่อผลกระทบ

แก่ชุมชน

โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยทุธ์



                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ
                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2564 - 2567

                                      ประเด็นความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์ สกอ ยทุธศาสตร์ มศว ปี 2564-2567 ด าเนนิการ

2. ยทุธศาสตร์การสร้าง   ย.4 สืบสานและสร้าง    คณาจารย ์บุคลากร ตัวช้ีวดัหลกั :        ส่งเสริมใหมี้กิจกรรม 1.SSAP 3-07 : ปี 2564-2567 (งปม.เงินรายได)้  -ผอ.สถาบนัฯ
เครือข่ายทางวฒันธรรมและ องค์ความรู้ในการ และนิสิต มีจิตส านึก 1.ร้อยละของผูเ้ขา้ ไม่นอ้ยกวา่ อนุรักษ ์สืบสาน ดา้นท านุ โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และ  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ศิลปะเพื่อน าไปสู่การพัฒนา ท านุบ ารุงวฒันธรรม และความเขา้ใจ ร่วมกิจกรรมความรู้ ร้อยละ 80.00 บ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ สร้างสรรค์วฒันธรรมและศิลปะ  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

องค์กรทีเ่ข้มแข็งและยัง่ยนื  และศิลปะ ในเร่ืองวฒันธรรม ความเขา้ใจในเร่ือง  - วนัส าคญัทางศาสนา
และศิลปะ วฒันธรรมและศิลปะ  - วนัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั

  (สอดคล้องตัวช้ีวดั    พระมหากษตัริย์
K34  - วฒันธรรมและประเพณีต่างๆ

 ของมหาวทิยาลยั)  - โครงการลอยกระทงฯ

2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ปี 2564 4,000 คน 2.SSAP 3-08 : ปี 2564-2567 (งปม.เงินรายได)้  -ผอ.สถาบนัฯ
โครงการ ปี 2565 5,000 คน โครงการจดัท าแผนสร้าง  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

(สอดคล้องตัวช้ีวดั ปี 2566 5,000 คน เครือข่ายกจิกรรมทางวฒันธรรม  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

K35 ปี 2567 5,000 คน ระหว่างส่วนงานภายใน
 ของมหาวทิยาลยั) มหาวทิยาลยั

   สร้างเครือข่ายทาง 3. จ านวนประเทศ ปี 2564 5 ประเทศ        สร้างเครือข่ายกบั 3.SSAP 3-09 : ปี 2564-2567 (งปม.เงินรายได)้  -ผอ.สถาบนัฯ
ดา้นการท านุบ ารุง ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น ปี 2565  6 ประเทศ องคก์รดา้นวฒันธรรมและ โครงการ/กจิกรรม มหกรรม  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

วฒัฯธรรมและศิลปะ การท านุบ ารุงวฒัน ปี 2566 6 ประเทศ ศิลปะของต่างประเทศท่ีมี วฒันธรรมและศิลปะกบั  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

กบันานาชาติ ธรรมและศิลปะ ปี 2567  6 ประเทศ หน่วยงานในประเทศไทย นานาชาติ
(สอดคล้องตัวช้ีวดั 

K36
 ของมหาวทิยาลยั)

พฒันาระบบฐาน   จ  านวนระบบสืบคน้ ปี 2564 2 ระบบ     พฒันาระบบสืบคน้ 3.SSAP 3-10 : ปี 2564-2565 (งปม.เงินรายได)้  -ผอ.สถาบนัฯ
 ขอ้มูล เช่น ระบบ ขอ้มูล ปี 2565 2 ระบบ ขอ้มูลหอจดหมายเหตุ รวบรวบและจดัเกบ็ฐานข้อมูล  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

สืบคน้รูปภาพ ขอ้มูล (สอดคล้องตัวช้ีวดั มศว เพื่อการส่ือสารทางด้าน  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

ทางวฒันธรรม K37 วฒันธรรมและศิลปะ
และศิลปะ ของมหาวทิยาลยั)  - โครงการช าระประวติัศาสตร์ :

    พิพิธภณัฑเ์พ่ืออนาคต

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั

*หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2564 งดด าเนินงานโครงการลอยกระทง เน่ืองจากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19



                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ
                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2564 - 2567

เป้าหมาย ระยะเวลา
ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์ สกอ ยทุธศาสตร์ มศว ปี 2564-2567 ด าเนนิการ

3.ยทุธศาสตร์การรวบรวม ย.4 สืบสานและสร้าง    มีงานวิจยัหรือ 1.จ านวนงานวิจยั ไม่นอ้ยกวา่       พฒันางานวิจยัและ แผนงาน : วจิยัหรือนวตักรรม ปี 2564-2567 (งปม.เงินรายได)้  -ผอ.สถาบนัฯ
องค์ความรู้เพื่อเป็นฐาน องค์ความรู้ในการ นวตักรรมสร้างสรรค์ 1 ช้ินงาน/ปี นกัวิจยัดา้นวฒันธรรม สร้างสรรค์ด้านท านุบ ารุงวฒัน  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลด้านวฒันธรรมและ ท านุบ ารุงวฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒัน และศิลปะ ธรรมและศิลปะ  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

ศิลปะทีม่คุีณภาพ และศิลปะ ธรรมและศิลปะ

2.จ านวนวารสาร ไม่นอ้ยกวา่       จดัหาแหล่งทุนวิจยัและ  - โครงการจดัท าวารสารวิชาการ ปี 2564-2567 (งปม.เงินรายได)้  -ผอ.สถาบนัฯ
วิชาการ 2 เล่ม/ปี สนบัสนุนการท านุบ ารุง     สถาบนัวฒันธรรมอละศิลปะ  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

วฒันธรรมและศิลปะ  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

3.จ านวนระบบฐาน  -ปี 2564 2 ระบบ     พฒันาระบบฐานขอ้มูล SSAP 3-10 : ปี 2564-2567 (งปม.เงินรายได)้  -ผอ.สถาบนัฯ

มูลเอกสาร รูปภาพ  -ปี 2565 2 ระบบ กจิกรรมรวบรวมและจดัเกบ็  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

เอกสารทางประวติั  -ปี 2566 2 ระบบ ฐานข้อมูล เพื่อการส่ือสาร  -รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

ศาสร์ และเอกสาร  -ปี 2567 2 ระบบ วฒันธรรมและศิลปะ
ดา้นวฒันธรรมและ
ศิลปะ มศว

(สอดคล้องตัวช้ีวดั 
K37

 ของมหาวทิยาลยั)

ยทุธศาสตร์
               ประเด็นความเช่ือมโยง                       

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ



                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ
                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2559-2562                                                                                               ปีงบประมาณ 2564 - 2567

                                      ประเด็นความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์ สกอ ยทุธศาสตร์ มศว ปี 2564 - 2567 ด าเนนิการ

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา   ย.5 พัฒนาระบบ    มีระบบและ 1.ผลการด าเนินงาน ไม่นอ้ยกวา่   1.น าเกณฑป์ระกนัคุณภาพ แผนงาน : การพัฒนาองค์การ ปี 2564 - 2567 (ไม่ใช ้งปม.) ผอ.สถาบนัฯ
ศักยภาพองค์กร บริหารทีม่คุีณภาพ เคร่ืองมือทางการ เป็นไปตามแผนปฏิบติั ร้อยละ 80 การศึกษาเพ่ือการพฒันา คุณภาพองค์การตามเกณฑ์  -รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร

และบุคลากรเพื่อด าเนนิงาน โดยใช้เคร่ืองมอืทาง บริหารท่ีมีประสิทธิ การ (Action Plan) ท่ีเป็นเลิศมาใชใ้นการประกนั คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิ
อย่างมอือาชีพ  การบริหารและเทคโน ภาพ คุณภาพการศึกษาภายใน งานทีเ่ป็นเลศิ(EdPEx)

โลยสีารสนเทศ   - โครงการการประกนัคุณภาพ (งปม.เงินรายได)้
ทีเ่หมาะสม 2.มีการทบทวนแผน ไม่นอ้ยกวา่      การศึกษา

การด าเนินการพฒันา 1 คร้ัง/ปี   - ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และ (ไม่ใช ้งปม.)
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง     แผนการปฏิบติัการประจ าปี

      
   มีระบบการ   3.ผลการปฏิบติังาน ไม่นอ้ยกวา่ แผนงาน/โครงการ

บริหารงานบุคคล ตามตวัช้ีวดัตาม ร้อยละ 80 การพัฒนาบุคลากรและองค์การ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ต าแหน่งงาน (KPI) ตามพันธกจิของหน่วยงาน

ของบุคลากร    - แผนพฒันาบุคลากร (งปม.เงินรายได)้
    -  ทบทวนและจดัท า KPI ประจ าปี (ไม่ใช ้งปม.)

4.ผลการประเมิน ไม่นอ้ยกวา่    - โครงการ/กิจกรรม การจดัการ (ไม่ใช ้งปม.)
ความพึงพอใจของ ร้อยละ 80        ความรู้
บุคลากรท่ีมีต่อสภาพ    - โครงการพฒันาบุคลากร (งปม.เงินรายได)้
แวดลอ้มการท างาน    - แผนการบริหาร และควบคุม (ไม่ใช ้งปม.)

     ความเส่ียง
5.ผลการประเมิน ไม่นอ้ยกวา่
ความพึงพอใจในการ ร้อยละ 80
ท างานของบุคลากร

ตัวช้ีวดั กลยทุธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผิดชอบยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์



 


