แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2564-2567
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ

ยุทธศาสตร์ มศว
ย.3 สร้ างองค์ความรู้

เป้าประสงค์
สร้างงานบริ การ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ปี 2564-2567

ตัวชี้วดั หลัก :

SSAP 3-01, 02 และ 03)

สถาบันในการให้ บริการ

และพัฒนาโครงการ

วิชาการที่สอดคล้อง 1. ร้อยละของจานวน

-ปี 2564 0 ประเทศ

วิชาการด้ านวัฒนธรรม

บริการวิชาการทีม่ ี

กับความต้องการของ โครงการบริ การ

-ปี 2565 1 ประเทศ โดยศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

และศิลปะ

คุณภาพเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม

วิชาการที่เป็ น

-ปี 2566 3 ประเทศ กับชุมชน และประเทศใน

ประโยชน์ต่อชุมชน

-ปี 2567 5 ประเทศ กลุ่มอาเซี ยน

ชุมชนและสังคมอย่าง อย่างยัง่ ยืน
ยัง่ ยืน

1.รวบรวมองค์ความรู้

(สอดคล้องตัวชี้วดั
K34 และ K35
ของมหาวิทยาลัย)

โครงการ/กิจกรรมหลัก

-ปี 2564 1 โครงการ

2.ส่งเสริ มการจัดกิจกรรม

-ปี 2565 1 โครงการ ทานุบารุ งวัฒนธรรมและ
-ปี 2566 1 โครงการ ศิลปะที่มีการประยุกต์ใช้
-ปี 2567 1 โครงการ ประโยชน์และก่อผลกระทบ

แก่ชุมชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2564 -2567

1.โครงการวันเด็กแห่งชาติประจาปี

(งปม.

-ผอ.สถาบันฯ

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัย)

-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ การสร้ าง
เครือข่ ายทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะเพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
องค์ กรทีเ่ ข้ มแข็งและยัง่ ยืน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2564 - 2567
ประเด็นความเชื่อมโยง
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว
ปี 2564-2567
ย.4 สืบสานและสร้ าง
คณาจารย์ บุคลากร ตัวชี้วดั หลัก :
ส่งเสริ มให้มีกิจกรรม
องค์ความรู้ ในการ
ไม่นอ้ ยกว่า อนุรักษ์ สื บสาน ด้านทานุ
และนิสิต มีจิตสานึก 1.ร้อยละของผูเ้ ข้า
ทานุบารุงวัฒนธรรม และความเข้าใจ
ร่ วมกิจกรรมความรู ้
ร้อยละ 80.00 บารุ งวัฒนธรรมและศิลปะ
และศิลปะ
ในเรื่ องวัฒนธรรม ความเข้าใจในเรื่ อง
และศิลปะ
วัฒนธรรมและศิลปะ
(สอดคล้องตัวชี้วดั
K34
ของมหาวิทยาลัย)

สร้างเครื อข่ายทาง
ด้านการทานุบารุ ง
วัฒฯธรรมและศิลปะ
กับนานาชาติ

พัฒนาระบบฐาน
ข้อมูล เช่น ระบบ
สื บค้นรู ปภาพ ข้อมูล
ทางวัฒนธรรม
และศิลปะ

2. จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
(สอดคล้องตัวชี้วดั
K35
ของมหาวิทยาลัย)
3. จานวนประเทศ
ที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
การทานุบารุ งวัฒน
ธรรมและศิลปะ
(สอดคล้องตัวชี้วดั
K36
ของมหาวิทยาลัย)
จานวนระบบสื บค้น
ข้อมูล
(สอดคล้องตัวชี้วดั
K37
ของมหาวิทยาลัย)

โครงการ/กิจกรรมหลัก
1.SSAP 3-07 :
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และ
สร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมและศิลปะ
- วันสาคัญทางศาสนา
- วันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
- วัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆ
- โครงการลอยกระทงฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2564-2567

งบประมาณ
(งปม.เงินรายได้)

ปี 2564 5 ประเทศ
สร้างเครื อข่ายกับ
ปี 2565 6 ประเทศ องค์กรด้านวัฒนธรรมและ
ปี 2566 6 ประเทศ ศิลปะของต่างประเทศที่มี
ปี 2567 6 ประเทศ หน่วยงานในประเทศไทย

ปี 2564 2 ระบบ พัฒนาระบบสื บค้น
ปี 2565 2 ระบบ ข้อมูลหอจดหมายเหตุ
มศว

-ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

*หมายเหตุ : ในปี งบประมาณ 2564 งดดาเนินงานโครงการลอยกระทง เนื่องจากมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค โควิด-19

ปี 2564 4,000 คน
ปี 2565 5,000 คน
ปี 2566 5,000 คน
ปี 2567 5,000 คน

ผู้รับผิดชอบ

2.SSAP 3-08 :
โครงการจัดทาแผนสร้ าง
เครือข่ ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างส่ วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย
3.SSAP 3-09 :
โครงการ/กิจกรรม มหกรรม
วัฒนธรรมและศิลปะกับ
นานาชาติ

ปี 2564-2567

3.SSAP 3-10 :
รวบรวบและจัดเก็บฐานข้ อมูล
เพื่อการสื่อสารทางด้ าน
วัฒนธรรมและศิลปะ
- โครงการชาระประวัติศาสตร์ :
พิพิธภัณฑ์เพื่ออนาคต

ปี 2564-2565

(งปม.เงินรายได้)

-ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

ปี 2564-2567

(งปม.เงินรายได้)

-ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

(งปม.เงินรายได้)

-ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์
3.ยุทธศาสตร์ การรวบรวม
องค์ ความรู้ เพื่อเป็ นฐาน
ข้ อมูลด้ านวัฒนธรรมและ
ศิลปะทีม่ คี ุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2564 - 2567
ประเด็นความเชื่อมโยง
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว
ปี 2564-2567
ย.4 สืบสานและสร้ าง
มีงานวิจยั หรื อ
1.จานวนงานวิจยั
ไม่นอ้ ยกว่า
พัฒนางานวิจยั และ
องค์ความรู้ ในการ
นวัตกรรมสร้างสรรค์
1 ชิ้นงาน/ปี นักวิจยั ด้านวัฒนธรรม
ทานุบารุงวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวัฒน
และศิลปะ
และศิลปะ
ธรรมและศิลปะ
2.จานวนวารสาร
วิชาการ
3.จานวนระบบฐาน
มูลเอกสาร รู ปภาพ
เอกสารทางประวัติ
ศาสร์ และเอกสาร
ด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มศว
(สอดคล้องตัวชี้วดั
K37
ของมหาวิทยาลัย)

ไม่นอ้ ยกว่า
2 เล่ม/ปี

จัดหาแหล่งทุนวิจยั และ
สนับสนุนการทานุบารุ ง
วัฒนธรรมและศิลปะ
-ปี 2564 2 ระบบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
-ปี 2565 2 ระบบ
-ปี 2566 2 ระบบ
-ปี 2567 2 ระบบ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนงาน : วิจยั หรือนวัตกรรม
สร้ างสรรค์ด้านทานุบารุงวัฒน
ธรรมและศิลปะ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2564-2567

งบประมาณ
(งปม.เงินรายได้)

ผู้รับผิดชอบ
-ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

- โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
สถาบันวัฒนธรรมอละศิลปะ

ปี 2564-2567

SSAP 3-10 :
กิจกรรมรวบรวมและจัดเก็บ
ฐานข้ อมูล เพื่อการสื่อสาร
วัฒนธรรมและศิลปะ

ปี 2564-2567

(งปม.เงินรายได้)

-ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

(งปม.เงินรายได้)

-ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
-รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ศักยภาพองค์กร
และบุคลากรเพื่อดาเนินงาน
อย่างมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ
ปี งบประมาณ2564
2559-2562
- 2567
ประเด็นความเชื่อมโยง
เป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว
ปี 2564 - 2567
ย.5 พัฒนาระบบ มีระบบและ
1.ผลการดาเนินงาน
ไม่นอ้ ยกว่า
1.นาเกณฑ์ประกันคุณภาพ
บริหารทีม่ คี ุณภาพ
เครื่ องมือทางการ
เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิ
ร้อยละ 80 การศึกษาเพื่อการพัฒนา
โดยใช้ เครื่ องมือทาง บริ หารที่มีประสิ ทธิ การ (Action Plan)
ที่เป็ นเลิศมาใช้ในการประกัน
การบริหารและเทคโน ภาพ
คุณภาพการศึกษาภายใน
โลยีสารสนเทศ
ทีเ่ หมาะสม
2.มีการทบทวนแผน
ไม่นอ้ ยกว่า
การดาเนินการพัฒนา
1 ครั้ง/ปี
องค์กรอย่างต่อเนื่ อง

มีระบบการ
บริ หารงานบุคคล
ที่มีประสิ ทธิภาพ

3.ผลการปฏิบตั ิงาน
ตามตัวชี้ วดั ตาม
ตาแหน่งงาน (KPI)
ของบุคลากร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนงาน : การพัฒนาองค์การ
คุณภาพองค์การตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิน
งานทีเ่ ป็ นเลิศ(EdPEx)
- โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนการปฏิบตั ิการประจาปี
แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาบุคลากรและองค์การ
ตามพันธกิจของหน่ วยงาน
- แผนพัฒนาบุคลากร
- ทบทวนและจัดทา KPI ประจาปี

4.ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อสภาพ
แวดล้อมการทางาน

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

5.ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ทางานของบุคลากร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

- โครงการ/กิจกรรม การจัดการ
ความรู้
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- แผนการบริ หาร และควบคุม
ความเสี่ ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี 2564 - 2567

งบประมาณ
(ไม่ใช้ งปม.)

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.สถาบันฯ
-รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

(งปม.เงินรายได้)
(ไม่ใช้ งปม.)

(งปม.เงินรายได้)
(ไม่ใช้ งปม.)
(ไม่ใช้ งปม.)
(งปม.เงินรายได้)
(ไม่ใช้ งปม.)

