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สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะเป�นองค์กรกลางด้านการทํานุบาํรงุ
วฒันธรรมและศิลปะ และการให้บรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ

1. สรา้งเครอืขา่ยทางวฒันธรรมและศิลปะของหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก เพื�อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มกับกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์ สืบสาน และ
สรา้งสรรค์ วฒันธรรมและศิลปะ

2. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการให้บรกิารแหล่งเรยีนรูพิ้พิธภัณฑ์การศึกษา 
และหอจดหมายเหตขุองมศว ในรปูแบบออนไลน์ และพัฒนาการให้บรกิารพื�นที�เพื�อ
จัดกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์ สืบสาน และสรา้งสรรค์วฒันธรรมในเชงิพาณิชย์

3. เผยแพรอ่งค์ความรูด้้านวฒันธรรมและศิลปะ และการศึกษาวจัิยเกี�ยวกับ
การบรหิารจัดการทางวฒันธรรมและศิลปะ

4. พัฒนาคุณภาพองค์การและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

วสัิยทัศน์
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงนิอุดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

1. ยุทธศาสตร์
สรา้งเครอืขา่ย
เพื�อส่งเสรมิการ
มีส่วนรว่มกับ
กิจกรรมด้าน
การอนุรกัษ์ 
สืบสาน และ
สรา้งสรรค์
วฒันธรรมและ
ศิลปะ

โครงการวนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร

โครงการจัดทําแผน
สรา้งเครอืข่ายกิจกรรม
ทางวฒันธรรม

โครงการลอยกระทง                   
สานงานศิลป� ศรนีครนิทร ์
ถิ�นวฒันธรรม

1

2

3

4

ต.ค.64 40,000 บาท

30,000 บาท

42,000 บาท

50,000 บาท

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.วฒันธรรมฯ

ต.ค.64
-

ก.ค.65

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.วฒันธรรมฯ

พ.ย.64

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

โครงการวนัคล้ายวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา/วนัชาติ/ 
วนัพ่อแห่งชาติ

ธ.ค.64

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

1.1 แผนงาน : การอนุรกัษ์ สืบสาน และสรา้งสรรค์วฒันธรรมและศิลปะ

(3) (4) (5) (6)
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงนิอุดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัมาฆบูชา

โครงการมหกรรม
วฒันธรรมและศิลปะ 
นานาชาติ : Galleries 
Night 2022

5

6

โครงการวนัฉัตรมงคล7

8

ก.พ.65
30,000 บาท

40,000 บาท

30,000 บาท

250,000 บาท

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

ก.พ.65

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตฯุ

พ.ค.65

พ.ค.65

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

โครงการวนัวสิาขบูชา

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตุฯ

1.1 แผนงาน : การอนุรกัษ์ สืบสาน และสรา้งสรรค์วฒันธรรมและศิลปะ

(3) (4) (5) (6)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงนิอุดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
พระบรมราชนีิ 
พระราชนีิสุทธดิา

โครงการแต่งผ้าไทย
อย่างไร ให้ทันสมัย 
ครั�งที� 11 : แต่งผ้าไทย
อย่างไรให้สนุก

9

10

โครงการวนัอาสาฬบูชา11

12

มิ.ย.65
50,000 บาท

30,000 บาท

100,000 บาท

300,000 บาท

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

ก.ค.65 ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

ก.ค.65

ก.ค.65

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตุฯ

โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ ร.10

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตุ

1.1 แผนงาน : การอนุรกัษ์ สืบสาน และสรา้งสรรค์วฒันธรรมและศิลปะ

(3) (4) (5) (6)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงนิอุดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
พระบรมราชชนนี
พันป�หลวง
(วนัแม่แห่งชาติ)

13
ส.ค.65

50,000 บาท ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

1.1 แผนงาน : การอนุรกัษ์ สืบสาน และสรา้งสรรค์วฒันธรรมและศิลปะ
(3) (4) (5) (6)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.

5
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

2.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื�อ
การให้บรกิาร
แหล่งเรยีนรู้
พิพิธภัณฑ์ 
และหอจดหมาย
เหตอุอนไลน์ 
และพัฒนาพื�นที�
เพื�อจัดกิจกรรม
ด้านการอนุรกัษ์ 
สืบสาน 
และสรา้งสรรค์
วฒันธรรมใน
เชงิพาณิชย ์

ผลิตสื�อการเรยีนรู้
ด้านศาสนา วฒันธรรม
และศิลปะออนไลน์ 
(EP. รายการวนันี�มีเหตุ
ออนไลน์)

1
ต.ค 64

-
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- ผอ.สนง.สถาบันฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตฯุ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

เพื�อผลิตสื�อการ
เรยีนรูเ้ชงิสรา้ง
สรรค์ในวฒันธรรม
รว่มสมัย และเผย
แพรผ่่านชอ่งทาง
ออนไลน์

1. จํานวนสื�อ
เผยแพร่
ในระบบ
ออนไลน์

2.จํานวน
นิทรรศการ
ออนไลน์ 

ไม่น้อยกวา่
8 เรื�อง

ไม่น้อยกวา่
6 เรื�อง

2.1 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื�อส่งเสรมิวฒันธรรมและศิลปะออนไลน์

(3) (4) (5) (6)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

3. ยุทธศาสตร์
เผยแพรอ่งค์
ความรูด้้าน
วฒันธรรมและ
ศิลปะและการ
ศึกษาวจัิยเกี�ยว 
กับการบรหิาร
จัดการทาง
วฒันธรรม
และศิลปะ

โครงการจัดทําวารสาร
วชิาการสถาบัน
วฒันธรรมและศิลปะ

1

2

3

ต.ค.64
-

ก.ย.65

ต.ค.64
-

ก.ย.65

207,000 บาท

ระยะที� 1
103,500 บาท

ระยะที� 2
103,500 บาท

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

1. เพื�อเผยแพรผ่ล
งานวชิาการและผล
งานวจัิย ผ่านระบบ
การประเมินตาม
มาตรฐาน TCI

2. เพื�อส่งเสรมิให้
อาจารย์ นักวชิาการ 
นิสิต นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั�วไปมี
โอกาสเผยแพรผ่ล
งานวชิาการด้าน
วฒันธรรมและศิลปะ

3. เพื�อส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้เกิดการ
วจัิยด้านวฒันธรรม
และศิลปะมากยิ�งขึ�น

1.การเผย
แพรบ่ท
ความที�มี
คณุภาพ

2.การเผย
แพรว่ารสาร
อย่างต่อ
เนื�องในระบบ
ออนไลน์ 

3.ความพึง
พอใจ

4.ผู้รบับรกิาร

เผยแพรบ่ท
ความ
ไม่น้อยกวา่
20 บทความ/ป�

เผยแพร่
วารสารทาง
วชิาการ
ป�ละ 2 ฉบบั

ไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ 80.00

1,500 คน

ระยะ
ที� 1

ระยะ
ที� 2

3.1 แผนงาน : พัฒนามาตรฐานวารสารวชิาการด้านวฒันธรรมและศิลปะ

3.2 แผนงาน : วจัิยและพัฒนาองค์ความรูด้้านวฒันธรรมและศิลปะ

3.3 แผนงาน : การนําเสนอผลงานวชิาการด้านวฒันธรรมและศิลปะระดับชาติ

(3) (4) (5) (6)

ผลิตงานวจัิยด้าน
วฒันธรรมและศิลปะ

เพื�อสรา้งองค์ความ
รูด้้านการจัดการวั
ฒนธรรมและศิลปะ

จํานวน
งานวจัิย

ไม่น้อยกวา่
2 ชิ�นงาน

งปม.
ทุนสนับสนุนการ
วจัิยจากสถาบนั
ยุทธศาสตรท์าง
ป�ญญาฯ

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

โครงการนําเสนอผลงาน
วชิาการด้านงานสรา้ง
สรรค์ศิลปะการแสดง
รว่มสมัยระดับชาติ 
ครั�งที� 1 

 เพื�อนําเสนอผลงาน
วชิาการด้านงาน
สรา้งสรรค์ศิลปะการ 
แสดงรว่มสมัยให้กับ
นักวชิาการและศิลป�น
ด้านศิลปะการแสดง

พ.ค.65 1. จํานวน
ผู้เข้ารว่ม

2.จํานวนผล
งานที�นํา
เสนอ

12 ชิ�นงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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Inst i tute  of  Culture  and Arts

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงนิอุดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

กิจกรรม: ประชุมทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป� 2565 สถาบัน
วฒันธรรมและศิลปะ

1

โครงการประกัน
คณุภาพการศึกษา

2

กิจกรรมการควบคมุ
ภายในและการบรหิาร
ความเสี�ยง

3

ต.ค.64

4.1 แผนงาน : การพัฒนาองค์การ

(3) (4) (5) (6)

4. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
องค์การ และ
บุคลากรตาม
หลักธรรมาภิบาล

1.เพื�อวเิคราะห์แผน
ยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงาน

2.เพื�อปรบัแผน
ยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบติังาน
ประจําป�ให้สอดล้อง
กับนโยบาย
มหาวทิยาลัยมากขึ�น

1.เพื�อให้ผู้เข้ารว่ม
โครงการมีความรู ้
ความเขา้ใจหลักการ 
แนวปฏิบติัที�ดีใน
การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื�อการ
ดําเนินการที�เป�นเลิศ 
(EdPEx)

เพื�อวเิคราะห์และ
ปรบัแผนความ
เสี�ยงของหน่วยงาน

1.บุคลากร
เข้ารว่ม
โครงการ

2.แผนยุทธ 
ศาสตร ์/
แผนปฏิบติั
การสถาบันฯ 

3.ความเข้าใจ
ในแผน
ปฏิบัติการ

1. ผลประเมิน
การดําเนิน
งานตาม
แผนพัฒนา
องค์กรบรรลุ
เป�าหมาย
ตัวชี�วดั

2. จํานวน
บุคลากรเข้า
รว่มโครงการ

1.แผนการ
บรหิารความ
เสี�ยงตาม
เกณฑ์
มหาวทิยาลัย

2.ผลการ
ดําเนินงาน
ตามแผน
บรหิาร
ความเสี�ยง

ไม่ต�ากวา่
18 คน

1 ฉบบั

ไม่น้อยกวา่ 
รอ้ยละ 80.00

ไม่ใช ้งปม.

ไม่ใช ้งปม.

10,000 บาท

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ
ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- ผอ.สนง.สถาบันฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตฯุ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

มี.ค.65
-

พ.ค.65

มี.ค.64
-

ก.ย.64

ไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ 80.00

ไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ80.00

1 ฉบบั
(RM1, RM2, 
RM3-1, 
RM3-2)

อยูใ่นระดับที�
ควบคมุได้

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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Inst i tute  of  Culture  and Arts

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงอุิดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัสถาปนา
สถาบันวฒันธรรม
และศิลปะ

4 มี.ค.65

4.1 แผนงาน : การพัฒนาองค์การ

(3) (4) (5) (6)

4. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
องค์การ และ
บุคลากรตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. เพื�อความเป�น
สิรมิงคลของ
หน่วยงาน ผู้บรหิาร 
และบุคลากรสถาบนั
วฒันธรรมและศิลปะ 
ตลอดจนผู้รว่มงาน

2. เพื�อให้ผู้บรหิาร 
และบุคลากร 
มีโอกาสทําบุญ
รว่มกัน

3. เพื�อรว่มทํานุบาํรงุ
พระพุทธศาสนา
และวฒันธรรมที�ดี
งามของชาติ

1.จํานวนผู้
เข้ารว่ม
โครงการ

2.ความพึง
พอใจ

ไม่น้อยกวา่
50 คน

ไม่น้อยกวา่ 
รอ้ยละ 80.00

20,000 บาท ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

โครงการพัฒนา
บุคลากรสถาบัน
วฒันธรรมและศิลปะ 
ป� 2565

5

4.2 แผนงาน : การพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจและสมรรถนะตามตําแหน่งงาน

เพื�อให้บุคลากร
สถาบันแลกเปลี�ยน 
เรยีนรูก้ารดําเนิน 
งานด้านวฒันธรรม
และศิลปะ 
จากประสบการณ์
จรงิ

-ธ.ค.65 1.จํานวน
ผู้เข้า รว่ม
โครงการ

2.ความพึง
พอใจ

ไม่ต�ากวา่
19 คน

ไม่น้อยกวา่ 
รอ้ยละ 80.00

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- ผอ.สนง.สถาบนัฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตฯุ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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Inst i tute  of  Culture  and Arts

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงนิอุดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ตามตําแหน่งงาน
(รายบุคคล)

6

กิจกรรม: เตรยีมความ
พรอ้มในการทําผลงาน
เพื�อขอตําแหน่ง
ชาํนาญการ

7

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65

4.2 แผนงาน : การพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจและสมรรถนะตามตําแหน่งงาน

4.3 แผนงาน : พัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ตําแหน่งที�สูงขึ�น (สอดคล้องตัวชี�วดั 4 มิติ 4.2 ข้อ 4)

(3) (4) (5) (6)

4. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
องค์การ และ
บุคลากรตาม
หลักธรรมาภิบาล

เพื�อให้บุคลากร
สถาบันแลกเปลี�ยน 
เรยีนรูก้ารดําเนินงาน
ด้านวฒันธรรม
และศิลปะจาก
ประสบการณ์จรงิ

อบรมเชงิปฏิบติั 
การแนวทางการ
ขอตําแหน่งชาํนาญ
การให้กับบุคลากร
สถาบันฯ

1.จํานวน
บุคลากรที�
เข้ารบัการ
อบรม

2.การประเมิน
จากผู้บงัคับ 
บญัชาตาม
สายงาน

ไม่ต�ากวา่ 
1 ครั�ง/คน/ป�

อยูใ่นระดับดี
ขึ�นไป

117,000 บาท

ไม่ใช ้งปม.

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ
- ผอ.สนง.สถาบันฯ
- หน.ฝ�ายบรหิารหอจด
หมายเหตฯุ
- หน.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

ความรูเ้ข้าใจ
ในการทําผล
งานเพื�อขอ
ตําแหน่ง
ชาํนาญการ

บุคลากรมี
ความพรอ้ม
ในการขอ
ตําแหน่ง
ชาํนาญการ 

ไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ 80.00

ไม่น้อยกวา่
1 ตําแหน่ง

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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Inst i tute  of  Culture  and Arts

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� โครงการ/กิจกรรม
(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
เงนิรายได้

(เงนิอุดหนุน)
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

กิจกรรม: จัดทํารายงาน
วเิคราะห์ข้อมูลจากระบบ 
SWU-ERP

8

กิจกรรม: การประยุกต์
ใชส้ารสนเทศในการ
ดําเนินงานเพื�อลด
ต้นทุนธรุกรรม
 (Transaction Cost) 
และลดการใชก้ระดาษ
เพื�อลดผลกระทบต่อ
สิ�งแวดล้อม

9

ต.ค.64
-

ก.ย.65

ต.ค.64
-

ก.ย.65

4.4 แผนงาน : จัดทํารายงานวเิคราะห์ข้อมูลจากระบบ SWU-ERP 

4.5 แผนงาน : พัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ตําแหน่งที�สูงขึ�น (สอดคล้องตัวชี�วดั 4 มิติ 4.2 ข้อ 4)

(3) (4) (5) (6)

4. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพ
องค์การ และ
บุคลากรตาม
หลักธรรมาภิบาล

เพื�อใชสํ้าหรบัการ
ตัดสินใจทางการ
บรหิารองค์กร

เพื�อลดการใช้
ทรพัยากรตาม
แผนมหาวทิยาลัย
(กระดาษ)

จํานวนการ
รายงาน
สรปุผล

- งานการเงิน

- งานพัสดุ
/ครภัุณฑ์ 
 1) ตรวจสอบ
 2) ค่าเสื�อม
 3) จําหน่าย
 4) จัดซื�อ
จัดจ้าง

ไม่น้อยกวา่
4 ครั�ง/ป�

ไม่น้อยกวา่
1 ครั�ง/ป�

ไม่ใช ้งปม.

ไม่ใช ้งปม.

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

จํานวนการ
ใชก้ระดาษ
ของหน่วย
งานลดลง

ไม่น้อยกวา่
รอ้ยละ 5.00 %
จากป�ก่อนหน้า

ประธานโครงการ
- ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ 
สํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ



แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายสุรชยั ทุหมัด
(รกัษาการแทน
ผู้อาํนวยการสํานักงาน
สถาบันฯ)

1

นางสาวชนาพร 
กองจินดา
(นักจัดการงานทั�วไป)

2

1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หัวข้อ: เทคนิคการ

เขียนและใชร้ะเบยีบ
ภายในหน่วยงาน
สําหรบัผู้บรหิาร
ภาครฐั /หน่วยงาน
ที�จัด: สถาบันเสรมิ
ศึกษาม.ธรรมศาสตร์

งปม.
เงนิอุดหนุน

สําหรบัพัฒนา
บุคลากรของ

ส่วนงานตนเอง
1,400 บาท

งปม.
เงนิอุดหนุน

สําหรบัพัฒนา
บุคลากรของ

ส่วนงานตนเอง
1,400 บาท

-

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

เพื�อพัฒนา
ศักยภาพทาง
ด้านการใชร้ะเบียบ
ในการบรหิาร
หน่วยงาน 
และพัฒนา
ภาวะผู้นํา

การจัดทํา
คําสั�ง ระเบียบ
ประกาศ 
รวมถึงการ
ใชอ้าํนาจทาง
ปกครองของ
หน่วยงาน

คําสั�งประกาศ
รวมถึงการใช้
อาํนาจของ
หน่วยงานเป�น
ไปตามระเบียบ
ราชการ

หัวข้อ : การพัฒนา
วนัิยและความมั�นคง
นักบรหิาร
หน่วยงานที�จัด:
สวมช. รร.เสธ.ทบ

เพื�อพัฒนาความรู้
และทักษะการ
บรหิาร

บทความ
เชงิวชิาการ
ด้านยุทธ
ศาสตร์
การบรหิาร

จํานวน
1 บทความ

หัวข้อ: OKR และการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สู่องค์กร
สมรรถนะสูง 
หน่วยงานที�จัด: 
สถาบันเสรมิศึกษา 
ม.ธรรมศาสตร์

เพื�อพัฒนาความรู้
และทักษะการ
วเิคราะห์ เกี�ยวกับ
การกําหนดกลยุทธ ์
และการบรหิาร

การดําเนิน 
งานเป�นไป
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากรของ
หน่วยงาน
และ
มหาวทิยาลัย

จัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร 
และ KPI ของ
หน่วยงานที�
สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

นางสาวอุษณีย์ เล้าเจรญิ
(นักวชิาการเงิน
และบัญช)ี

3 ไม่ใช ้งปม. ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

 1.ใชว้ธิกีารแลก
เปลี�ยนเรยีนรูแ้บบ
กลุม่
(Group Discussion)

เพื�อแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์การ
ทํางาน

นางสาวพิจนันท์ 
ทองพรรณกุล
(นักวชิาการเงิน
และบัญช)ี

4 ไม่ใช ้งปม. ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

1.ใชว้ธิกีารแลก
เปลี�ยนเรยีนรูแ้บบ
กลุม่
(Group Discussion)
2. ใชว้ธิกีารสอนงาน
แบบ On The Job 
Training (OJT)

เพื�อแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์การ
ทํางาน

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร

- แลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้บบกลุ่ม (Group) 

- การสอนงาน (On The Job Training) 

- แลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้บบกลุ่ม (Group) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายววิฑัฒน์ สมตน
(นักวชิาการพัสดุ)

5

นางสาวภทรพรรณ 
พืชเงนิ
(ผู้ปฏิบัติงานทั�วไป)

6

1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

1.2 แผนงาน : พัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ตําแหน่งที�สูงขึ�น สอดคล้องตัวชี�วดั 4 มิติ 4.2 ข้อ 4

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 1.แลกเปลี�ยนเรยีนรู้

แบบกลุม่

2.ใชว้ธิกีารสอนงาน
แบบ On The Job 
Training (OJT)

งปม.
เงนิอุดหนุน

สําหรบัพัฒนา
บุคลากรของ

ส่วนงานตนเอง
1,400 บาท

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

พัฒนาทักษะการ
ใชร้ะบบสารสนเทศ

งานพัสด ุ
และการจัดซื�อ
จัดจ้างมี
ประสิทธภิาพ

งานพัสดุ 
และการจัดซื�อ
จัดจ้างบรรลุ
เป�าหมายตาม 
KPI ของ
ตําแหน่งงาน

1.แลกเปลี�ยนเรยีนรู้
แบบกลุ่ม

2.อบรมหัวขอ้: 
เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการ 
และรายงานการ
ประชุมที�เป�นเลิศ/
 หน่วยงานที�จัด.
: ม.ธรรมศาสตร์

แลกเปลี�ยน
เรยีนรูลั้กษณะ
การทํางาน

ความผิด
พลาดของ
งาน รบั-ส่ง 
เอกสาร 
และงาน
สารบรรณ

งาน รบั-ส่ง
บรรลุเป�าหมาย
ตาม KPI ของ
ตําแหน่งงาน
เกิดความ
ผิดพลาด
น้อยลง

งาน รบั-ส่ง
บรรลุเป�าหมาย
ตาม KPI ของ
ตําแหน่งงาน
เกิดความ
ผิดพลาด
น้อยลง

งาน รบั-ส่ง
บรรลุเป�าหมาย
ตาม KPI ของ
ตําแหน่งงาน
เกิดความ
ผิดพลาด
น้อยลง

กิจกรรม: เตรยีมความ
พรอ้มในการทําผลงาน
เพื�อขอตําแหน่ง
ชาํนาญการ

8 ไม่ใช ้งปม. กํากับดูแล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- รอง ผอ.ฝ�ายบรกิาร
วชิาการ 
ดําเนินงาน
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

อบรมเชงิปฏิบติัการ
แนวทางการขอ
ตําแหน่งชาํนาญการ
ให้กับบุคลากร
สถาบันฯ

เพื�อให้บุคลากร
สถาบันฯมีความ
เข้าใจในการขอ
ตําแหน่ง
ชาํนาญการ

ความรูเ้ข้าใจ
ในการทําผล
งานเพื�อขอ
ตําแหน่ง
ชาํนาญการ

บุคลากรมี
ความพรอ้ม
ในการขอ
ตําแหน่ง
ชาํนาญการ 

ความผิด 
พลาดของ
งาน รบั-ส่ง 
เอกสาร 
และงาน
สารบรรณ

................................
(พนักงานบรกิาร)

7 ไม่ใช ้งปม.

ไม่ใช ้งปม.

ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

 1.แลกเปลี�ยน
เรยีนรูแ้บบกลุ่ม

แลกเปลี�ยน
เรยีนรูลั้กษณะ
การทํางาน

- แลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้บบกลุ่ม (Group) 

- การสอนงาน (On The Job Training) 

- การสอนงาน (On The Job Training) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

แผนงาน: การจัดระบบ
สารสนเทศเพื�อการ
จัดการ โดยจําแนกข้อมูล
 - งานแผน SWU-SAP
 - งานกํากับดแูล 4 มิติ
   SWU-BSC
 - ERP
 - งานสารบรรณ 
    E-SARABAN
 - ระบบสืบค้นข้อมูล
หอจดหมายเหตุ มศว

1

2.1 แผนงาน: เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสนับสนุนการตัดสินใจ (สอดคล้อง 4 มิติ ตัวชี�วดั 4.4)

2.2 แผนงาน: การจัดการความรู้

(3) (4) (5) (6)

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทค
โนโลยสีารสนเทศ 
และการจัดการ
ความรูเ้พื�อเพิ�ม
ประสิทธภิาพ
องค์กร

บนัทึกข้อมูลลง
โปรแกรมคอม
พิวเตอร ์เพื�อประมวล
ผลด้วยขอ้มูลทาง
สถิติ 

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร

ดําเนินงาน
- ผอ.สนง.สถาบันฯ
- นส.ชนาพร กองจินดา
- นส.ภทรพรรณ พืชเงนิ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

เพื�อวเิคราะห์ผล
การดําเนินงาน 
และนํามาประกอบ
การตัดสินใจทาง
การบรหิาร 

รายงาน
สรปุผลที�มี
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ
พัฒนาแผน 
การดําเนิน 
งานในป�ถัดไป

ป�ละ 1 ครั�ง
(ณ สิ�นป� 
งบประมาณ)

ไม่ใช ้งปม.

กิจกรรม: การจัดการ
ความรู �ให้กับบุคลากร

2 นําเสนอและแลก
เปลี�ยนเรยีนรูป้ระเด็น
สําคัญในการทํางาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ�
รว่มกันในที�ประชุม
สถาบันฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร

ดําเนินงาน
- ผอ.สนง.สถาบันฯ

เพื�อสรา้งความ
เข้าใจในการทํางาน
รว่มกันในประเด็น
ต่างๆ

จํานวน
ประเด็นการ
จัดการ
ความรู้

ไม่น้อยกวา่
2 เรื�อง

ไม่ใช ้งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัคล้าย
วนัสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร

1

3.1 แผนงาน : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการประจําป� 2565

(3) (4) (5) (6)

3. ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน
โครงการตามแผน
ปฏิบติัการประจําป�

ประธานโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
ววิฑัฒน์ สมตน
ภทรพรรณ พืชเงิน

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

ต.ค.64 40,000 บาท

โครงการจัดทําแผน
สรา้งเครอืข่ายกิจกรรม
ทางวฒันธรรม

2 ประธานโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
อุษณีย ์เล้าเจิญ

ต.ค.64
ก.ค.65

30,000 บาท

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3 ประธานโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
สุรชยั ทุหมัด

มี.ค.65
พ.ค.65

10,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.

15



แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัสถาปนา
สถาบันวฒันธรรม
และศิลปะ

4

3.1 แผนงาน : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบติัการประจําป� 2565

(3) (4) (5) (6)

3. ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน
โครงการตามแผน
ปฏิบติัการประจําป�

ประธานโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
ภทรพรรณ พืชเงิน

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

มี.ค.65 20,000 บาท

โครงการวนัฉัตรมงคล5 ประธานโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
ชนาพร กองจินดา  
ววิฑัฒน์ สมตน

พ.ค.65 40,000 บาท

โครงการแต่งผ้าไทย3 ประธานโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
สุรชยั ทุหมัด
อุษณีย ์เล้าเจรญิ
ชนาพร กองจินดา
พิจนันท์ ทองพรรณกลุ

ธ.ค.64
เม.ย.65
ก.ค.65

300,000 บาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

ตัวชี�วดั 3.1 :
ระบบการบรหิารงบ
ประมาณที�เชื�อมโยงกับ
ยุทธศาสตรข์อง
มหาวทิยาลัย
(ระดับส่วนงาน)

1

4.1 แผนงาน : การกํากับดแูลหน่วยงานตามตัวชี�วดัมิติที� 3 การเงนิและงบประมาณ

(3) (4) (5) (6)

4. ยุทธศาสตร์
การกํากับดแูล
ตามแบบสมดลุ 
4 มิติ

ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
อุษณีย ์เล้าเจรญิ
พิจนันท์ ทองพรรณกลุ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

ธ.ค.64
มี.ค.65
มิ.ย.65
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ตัวชี�วดั 3.2 :
การบรหิารจัดการด้าน
การเงนิโปรง่ใส
มีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิล

2 ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
อุษณีย ์เล้าเจรญิ
พิจนันท์ ทองพรรณกลุ

ธ.ค.64
มี.ค.65
มิ.ย.65
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ตัวชี�วดั 3.4 :
ความสามารถในการ
จัดหารายได้ของส่วน
งานเพื�อเสรมิสรา้ง
ความเข้มแขง็เรื�อง
การบรหิารจัดการของ
มหาวทิยาลัย

3 ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
อุษณีย ์เล้าเจรญิ
พิจนันท์ ทองพรรณกลุ

ธ.ค.64
มี.ค.65
มิ.ย.65
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

ตัวชี�วดั 4.1 :
มหาวทิยาลัย/ส่วนงาน
มีแผนยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบติัการประจําป�
ที�สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรแ์ละสามารถ
ยกระดับคุณภาพของ
มหาวทิยาลัย

1

4.2 แผนงาน : การกํากับดูแลหน่วยงานตามตัวชี�วดัมิติที� 4 การบรหิารจัดการ

(3) (4) (5) (6)

4. ยุทธศาสตร์
การกํากับดแูล
ตามแบบสมดลุ 
4 มิติ

ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
สุรชยั ทุหมัด
ชนาพร กองจินดา

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

ธ.ค.64
มี.ค.65
มิ.ย.65
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ตัวชี�วดั 4.2 :
มีการประเมินและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ให้เป�นไปตามเกณฑ์ที�
กําหนดตามสายอาชพี
และระดับตําแหน่ง

2 ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
สุรชยั ทุหมัด
ชนาพร กองจินดา

ธ.ค.64
มี.ค.65
มิ.ย.65
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ตัวชี�วดั 4.3 :
มีระบบงานที�เป�น
มาตรฐานและเชื�อมโยง
กันระหวา่งมหาวทิยาลัย
และส่วนงานต่างๆ

3 ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
สุรชยั ทุหมัด
ชนาพร กองจินดา

ธ.ค.64
มี.ค.65
มิ.ย.65
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการสํานักงานผู้อาํนวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

ตัวชี�วดั 4.4 :
มีระบบสารสนเทศเพื�อ
การบรหิารและการ
ตัดสินใจ

1

4.2 แผนงาน : การกํากับดูแลหน่วยงานตามตัวชี�วดัมิติที� 4 การบรหิารจัดการ

(3) (4) (5) (6)

4. ยุทธศาสตร์
การกํากับดแูล
ตามแบบสมดลุ 
4 มิติ

ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายบรหิาร
ผอ.สนง.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
สุรชยั ทุหมัด
ชนาพร กองจินดา

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

ธ.ค.64
มี.ค.65
มิ.ย.65
ก.ย.65

ไม่ใช ้งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ 
ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย



แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายกฤศณัฏฐ ์
ดิลกศิรธินภัทร์
(รกัษาการแทนหัวหน้า
ฝ�ายบรหิารหอจดหมาย
เหตแุละศูนย์ศิลปกรรม
แห่งประเทศไทย)

1 เพื�อพัฒนา
ศักยภาพทาง
ด้านการบรหิาร
งานของฝ�าย 
รวมถึงการจัดการ
พื�นที�ที�ฝ�าย
รบัผิดชอบ

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 1.Museum Forum 

2021 Online 
Farsighted 
Museum :Sighting 
Forward to Aging 
Society

2.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

การจัดสรา้ง
เรื�องราว
และประเภท
ข้อมูล ใน
รปูแบบของ
นิทรรศการ 
แล้วควรเพิ�ม
ชอ่งทางการ
เข้าถึงข้อมูล
ของผู้เข้าชม
ที�มีความ
หลากหลาย
ชว่งวยัได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ
และยั�งยืน

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

การสรา้ง
เครอืข่าย
ความรว่มมือ
กับหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้อง 
ทั�งไทยและ
ต่างชาติ 
(ระดับชาติ
และนานาชาติ) 
เพื�อรว่มกัน
สรา้งพื�นที�ใน
การเผยแพร่
องค์ความรู้
ผ่านสื�อสิ�ง
พิมพ์ และสื�อ
ออนไลน์ใน
รปูแบบต่างๆ

(ครั�งที� 1/
ไตรมาส 4/64)

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นางสาวสโรชา 
เมฆอรณุ
(บรรณารกัษ์)

2 สรา้งระบบการ
จัดเก็บข้อมูล

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 1.นวนุรกัษ์แพลต

ฟอรม์ : เทคโนโลยี
การอนุรกัษ์เพื�อสรา้ง
นวตักรรม สําหรบั
ชาวพิพิธภัณฑ์ไทย

2.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

นําความรูที้�
ได้มาจัดการ
ข้อมูลหอ
จดหมายเหตุ 
พิพิธภัณฑ์
เรอืนไทยฯ 
และศูนย์
ศิลปกรรมฯ 
และเผยแพร่
ออนไลน์ใน
รปูแบบ
ต่างๆ

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

เมื�อมีการจัด
ประเภทข้อมูล
แล้วควรเพิ�ม
ชอ่งทางการ
เข้าถึงข้อมูล
ที�หลากหลาย 
สรา้งเครอืข่าย
ความรว่มมือ
กับหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้อง
ให้มากที�สุด

(ครั�งที� 1 
ไตรมาส 4/64)

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นางสาวปภาว ี
ภทูาวนั
(นักจัดการงานทั�วไป)

3

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

2.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

1.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

(ครั�งที� 1 
ไตรมาส 4/64)

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายปยุต 
ถิระสาโรช
(บรรณารกัษ์)

4

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

การเขา้ถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

2.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

1.เสวนาออนไลน์ 
เรื�อง สิทธส่ิวนบุคคล
กับการบรหิารจัดการ
งานห้องสมุดและ
จดหมายเหตุ

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

(ครั�งที� 1 
ไตรมาส 4/64)

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

นําความรู้
ที�ได้มาจัด
การกับข้อมูล
ที�จัดเก็บอยู่
ในหอจด
หมายเหตุ

ควรมีการ
บูรณาการกับ
สํานักหอสมุด
กลางในการ
ตั�งคณะ
กรรมการ
พิจารณา
ข้อมูลส่วน
บุคคลต่าง  ๆ
ที�สามารถ
เผยแพรไ่ด้
หรอืไม่ได้
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายจาระไน 
ไชยโยธา
(นักจัดการงานทั�วไป)

5

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

2.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

(ครั�งที� 1 
ไตรมาส 4/64)

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

1.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายเอกมงคล 
แก้วกล�า
(นักจัดการงานทั�วไป)

6

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

2.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

(ครั�งที� 1 
ไตรมาส 4/64)

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

1.การออกแบบ 
Infographic 
(Infographic 
Design)

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นางสาวกิติยา 
ชูชมฉาย
(นักสื�อสารองค์กร)

7

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

แผนงาน : พัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

2.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

1.ดําเนินการจัดหา
โครงการอบรม 
สัมมนา ที�เกี�ยวข้อง
กับภาระงาน

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

(ครั�งที� 1 
ไตรมาส 4/64)

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ที�เกี�ยวกับฝ�าย 
และ/หรอื 
หน่วยงาน

ดําเนินงาน
ตามแผน
การพัฒนา
บุคลากร
ของหน่วย
งาน

ตอบสนองการ
พัฒนาตนเอง
ตามสายงาน
ที�เกี�ยวข้อง
และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

แผนงาน: การจัดระบบ
สารสนเทศเพื�อการ
จัดการด้านการให้
บรกิารพื�นที�และข้อมูล
- ระบบสืบค้นข้อมูล
หอจดหมายเหตุฯ
- หอนิทรรศการ g23
- หอดนตรแีละการ
แสดงอโศกมนตรี
- ข้อมูลอื�นๆของฝ�าย 
(หอจดหมายเหตุ
และศูนยศิ์ลปกรรมฯ) 
- งานกํากับดแูล 4 มิติ
   SWU-BSC

1

1

แผนงาน : เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อสนับสนุนการตัดสินใจ (สอดคล้อง 4 มิติ ตัวชี�วดั 4.4)

แผนงาน : การจัดการความรู้

(3) (4) (5) (6)

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการจัดการ
ความรูเ้พื�อเพิ�ม
ประสิทธภิาพ
องค์กร

บนัทึกข้อมูลลง
โปรแกรมคอม
พิวเตอร ์เพื�อประมวล
ผลด้วยขอ้มูลทาง
สถิติ 

ไม่ใช ้งปม.

-

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ
- นายปยุต ถิระสาโรช
- นายเอกมงคล แก้วกล�า
- นางสาวกิติยา ชูชมฉาย

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

เพื�อวเิคราะห์ผล
การดําเนินงาน 
และนํามาประกอบ
การตัดสินใจทาง
การบรหิาร 

รายงานสรปุ
ผลที�มีข้อ
เสนอนะแนว
ทางการ
พัฒนาแผน 
การดําเนิน 
งานในป�
ถัดไป

ป�ละ 1 ครั�ง
(ณ สิ�นป� 
งบประมาณ)

นําเสนอและแลก
เปลี�ยนเรยีนรูป้ระเด็น
สําคัญในการทํางาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ�
รว่มกันในที�ประชุม
สถาบันฯ

เพื�อสรา้งความ
เข้าใจในการทํางาน
รว่มกันในประเด็น
ต่างๆ

จํานวน
ประเด็นการ
จัดการ
ความรู้

ไม่น้อยกวา่
2 เรื�อง

กิจกรรม: การจัดการ
ความรู �ให้กับบุคลากร

กํากับดูแล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วนัที�
ดําเนินการ 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัคล้ายวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
/วนัชาติ/ วนัพ่อ
แห่งชาติ

1

2

แผนงาน : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป�

(3) (4) (5) (6)

3. ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน
โครงการตามแผน
ปฏิบติัการประจําป�

ธ.ค.64 50,000.00

30,000.00

หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้ดําเนินงาน
นายกฤศณัฏฐ ์
ดิลกศิรธินภัทร์
นายจาระไน  ไชยโยธา

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ก.พ.65โครงการวนัมาฆบูชา หัวหน้าโครงการ
ผู้อาํนวยการ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้ดําเนินงาน
นายปยุต ถิระสาโรช
นางสาวปภาว ีภูทาวนั
นายจาระไน  ไชยโยธา
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วนัที�
ดําเนินการ 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการมหกรรม
วฒันธรรมและศิลปะ 
นานาชาติ : Galleries 
Night 2022

3

4

แผนงาน : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป�

(3) (4) (5) (6)

3. ยุทธศาสตร์
การดําเนิน งาน
โครงการตามแผน
ปฏิบติัการประจําป�

ก.พ.65 250,000.00

30,000.00

หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้ดําเนินงาน
นางสาวสโรชา เมฆอรณุ
นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
นางสาวปภาว ีภูทาวนั

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

พ.ค.65โครงการวนัวสิาขบูชา หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้ดําเนินงาน
นายเอกมงคล แก้วกล�า
นางสาวสโรชา เมฆอรณุ
นายปยุต ถิระสาโรช
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

วนัที�
ดําเนินการ 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัอาสาฬบูชา5

6

แผนงาน : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป�

(3) (4) (5) (6)

3. ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน
โครงการตามแผน
ปฏิบติัการประจําป�

ก.ค.65 30,000.00

100,000.00

หัหัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้ดําเนินงาน
นางสาวปภาว ีภูทาวนั
นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
นางสาวสโรชา เมฆอรณุ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการ ฝ�ายพัฒนาหอจดหมายเหตแุละศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย

ก.ค.65โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ ร.10

หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
หน.ฝ�ายฯหอจดหมาย
เหตฯ

ผู้ดําเนินงาน
นายจาระไน  ไชยโยธา
นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
นางสาวปภาว ีภูทาวนั
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แผนปฏิบติัการ 
ฝ�ายบรกิารวชิาการและวจัิย



แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วยงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ 
โรจนสังวร
(รกัษาการแทนหัวหน้า
ฝ�ายบรกิารวชิาการ
และวจัิย)

1

แผนงานพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน :

(3) (4) (5) (6)

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หัวข้อ : การจัดการ

ความรูก้ารวจัิยและ
ถ่ายทอดเพื�อการใช้
ประโยชน์

ไม่ใช ้งปม. ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการฝ�ายบรกิารวชิาการและวจัิย 

เพื�อพัฒนาศักย
ภาพทางด้านงาน
วจัิยที�ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
บรหิารจัดการ
ตามแผนของ
มหาวทิยาลัย

การจัด
ทํางานวจัิย
ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธ
ศาสตรที์� 3 
ประเด็นที� 3 
วฒันธรรม
และศิลปะ
เพื�อชุมชน

จํานวนผลงาน
วจัิย  1 เรื�อง

หัวข้อ : การเขียนบท
ความวจัิยในฐาน 
TCI 1

ไม่ใช ้งปม. ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
การเขยีนบท
ความวจัิย

บทความเชงิ
วชิาการด้าน
การวจัิยและ
นวตักรรม

จํานวน
1 บทความ

การดําเนิน
งานทําวจัิย
เป�นไปตาม
แผนฯ

จํานวนผลงาน
วจัิย  1 เรื�อง

นางสาวพิมนิภา 
ทรพัยว์ริยิะกุล 
(บรรณารกัษ์)

2 ไม่ใช ้งปม. ผู้กํากับดแูล
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

 หัวข้อ : การวจัิยเชงิ
เอกสารและการวจัิย
เชงิคณุภาพ

เพื�อพัฒนาความรู้
ทักษะและใช้
ประโยชน์ได้จรงิ

การดําเนิน
งานประกัน
คณุภาพเป�น
ไปตามเกณฑ์ 
(EdPeX)

การประกัน
คณุภาพบรรลุ
ตามวตัถุ
ประสงค์และ
เป�นไปตาม
เกณฑ์ 
(EdPeX)

นางสาวกนกนัจ 
บงกชศุภภา
(นักวชิาการศึกษา)

3 ไม่ใช ้งปม. ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

 หัวข้อ : เกณฑ์
คณุภาพการศึกษา
เพื�อการดําเนินการ
ที�เป�นเลิศ (EdPex)
ผ่านสื�ออเิล็กทรอ
นิกส์

เพื�อพัฒนาศักย
ภาพการดําเนิน
งานประกัน
คณุภาพในบรบิท
ของสถาบันอุดม   
ศึกษา
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หลักสูตร
/ประเด็นที�

อบรม
/หน่วงานที�จัด 

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายภาณุมาศ พุกกลิ�น
(นักวชิาการโสต)

4

แผนงานพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน :

แผนงาน : การหารายได้

(3) (4) (5) (6)

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หัวข้อ : การเรยีนรู้

เทคนิคและโปรแกรม
ในการตัดวดีิโอให้
ทันสมัย

8,000 บาท กํากับดูแล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการฝ�ายบรกิารวชิาการและวจัิย 

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ในการเพิ�มศักย
ภาพการดําเนิน
งาน

 การดําเนิน
งานมี
ประสิทธภิาพ

ผลงานคลิป
วดีิโอเกิดการ
พัฒนาที�ทัน
สมัยและบรรลุ
เป�าหมายของ 
KPI ของ
ตําแหน่งงาน

 การดําเนิน
งานในระบบ
วารสารอเิล็ก
ทรอนิกส์ของ
หน่วยงาน

สามารถใช้
ระบบวารสาร
อเิล็กทรอนิกส์
และถ่ายทอด
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
บรรลุเป�าหมาย
ตาม KPI ของ
ตําแหน่งงาน

นางสาวธศิวรรณ 
สุรยิะพันธ์
(นักจัดการงานทั�วไป)

5 3,000 บาท ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ

  หัวขอ้ : การใชง้าน
และการดแูลระบบ
วารสารอเิล็กทรอ
นิกส์

 เพื�อศึกษาแลก
เปลี�ยนเรยีนรู �ใน
การพัฒนาทักษะ
การใชร้ะบบ
วารสารอเิล็ก
ทรอนิกส์

 จํานวนรายได้ 100,000 บาทดําเนินการจัดโครงการ
หรอืกิจกรรมหารายได้
ให้กับสถาบันฯและ
มหาวทิยาลัยให้สอด
คล้องกับแผนยุทธ
ศาสตร์

6
ไม่ใช ้งปม.

ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทนหัวหน้า
ฝ�ายฯดําเนินงาน
- ฝ�ายบรกิารวชิาการ
และวจัิย

เพื�อจัดหารายได �ให้
กับสถาบันฯและ
มหาวทิยาลัย

 
ม.ค. - ส.ค. 

65

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร(์1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค ก.ค ส.ค ก.ยเม.ย พ.ค มิ.ย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

นายภาณุมาศ พุกกลิ�น
(นักวชิาการโสต)

4

แผนงานพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงาน :

(3) (4) (5) (6)

1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หัวข้อ : การเรยีนรู้

เทคนิคและโปรแกรม
ในการตัดวดีีโอให้
ทันสมัย

8,000 บาท กํากับดูแล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายฯ

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

เพื�อพัฒนา
ความรูแ้ละทักษะ
ในการเพิ�มศักย
ภาพการดําเนิน
งาน

 การดําเนิน
งานมี
ประสิทธภิาพ

ผลงานคลิป
วดีีโอเกิดการ
พัฒนาที�ทัน
สมัยและบรรลุ
เป�าหมายของ 
KPI ของ
ตําแหน่งงาน

 การดําเนิน
งานในระบบ
วารสารอเิล็ก
ทรอนิกส์ข
องหน่วยงาน

สามารถใช้
ระบบวารสาร
อเิล็กทรอนิกส์
และถ่ายทอด
ได้อย่างมีป
ระสิทธภิาพ
บรรลุเป�าหมาย
ตาม KPI ของ
ตําแหน่งงาน

นางสาวธศิวรรณ 
สุรยิะพันธุ์
(นักจัดการงานทั�วไป)

5 3,000 บาท ผู้กํากับดแูล
- ผอ.สถาบันฯ
- รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
และวจัิย
- รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายฯ

  หัวขอ้ : การใชง้าน
และการดแูลระบบ
วารสารอเิล็กทรอ
นิกส์

 เพื�อศึกษาแลก
เปลี�ยนเรยีนรู �ใน
การพัฒนาทักษะ
การใชร้ะบบ
วารสารอเิล็ก
ทรอนิกส์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการลอยกระทง
สานงานศิลป�
ศรนีครนิทร ์
ถิ�นวฒันธรรม
“ลอยกระทงวถีิใหม่
ใส่ใจประเพณี มหานที
ศรนีครนิทร”

1

แผนงาน : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป�

(3) (4) (5) (6)

2. ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน
โครงการตามแผน
ปฏิบติัการประจําป�

42,000 บาท หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการฯ

ผู้ดําเนินงาน
กนกนัจ บงกชศุภภา
ธศิวรรณ สุรยิะพันธุ์

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

แผนปฏิบติัการฝ�ายบรกิารวชิาการและวจัิย 

พ.ย. 64

โครงการจัดทําวารสาร
วชิาการสถาบัน
วฒันธรรมและศิลปะ

2 207,000 บาท หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้ดําเนินงาน
พิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร

ธ.ค. 64
มิ.ย. 65

โครงการนําเสนอ
ผลงานวชิาการด้านงาน
สรา้งสรรค์ศิลปะการ
แสดงรว่มสมัยระดับชาติ 
ครั�งที� 2

3 700,000 บาท หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการฯ

ผู้ดําเนินงาน
พิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร
พิมนิภา ทรพัย์วริยิะกุล

พ.ค.65
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แผนปฏิบติัการฝ�ายบรกิารวชิาการและวจัิย 

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
พระบรมราชนีิ 
พระราชนีิสุทิดา

4

แผนงาน : การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป�

(3) (4) (5) (6)

2. ยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน
โครงการตามแผน
ปฏิบติัการประจําป�

50,000 บาท หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการฯ
รกัษาการแทนหัวหน้าฝ�ายฯ

ผู้ดําเนินงาน
ธศิวรรณ สุรยิะพันธุ์
ภาณุมาศ พุกกลิ�น

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

มิ.ย. 65

โครงการวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ 
พระบรมราชชนนี
พันป�หลวง
(วนัแม่แห่งชาติ)

5 50,000 บาท ผู้หัวหน้าโครงการ
ผอ.สถาบนัฯ

ผู้กํากับดแูล
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการฯ
รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายฯ

ผู้ดําเนินงาน
พิมนิภา ทรพัย์วริยิะกุล
กนกนัจ บงกชศุภภา

ส.ค. 65

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. ก.ค. ส.ค.ก.ย.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.
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แผนปฏิบติัการฝ�ายบรกิารวชิาการและวจัิย 

แผนปฏิบติัการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

(1)

ที� แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม

(2)

การดําเนินงานป�งบประมาณ 2565
(7)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

วตัถุ
ประสงค์

ตัวชี�วดั เป�าหมาย งบประมาณ
(8)

ผู้รบัผิดชอบ
(9)

ตัวชี�วดั 2.3 :
งานวจัิยที�ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคม
ภายนอกที�สะท้อนการ
เป�นมหาวทิยาลัยรบัใช้
สังคม
(ระดับส่วนงาน)

1

แผนงาน : มิติที� 2 การวจัิยและนวตักรรม

(3) (4) (5) (6)

3. ยุทธศาสตร์
การกํากับดแูล
ตามแบบสมดลุ 
4 มิติ

ไม่ใช ้งปม. ผู้กํากับดแูล
ผู้อาํนวยการ
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการฯ

ผู้ดําเนินงาน
พิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร

ครั�งที� 1 (1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65) ครั�งที� 2 (1 ก.พ. 65 – 31 ก.ค. 65)

ม.ค. – ก.ย. 
65

ตัวชี�วดั 2.4 :
งานวจัิยที�ส่งผลกระทบ
หรอืใชป้ระโยชน์ต่อการ
บรหิารจัดการในส่วน
งานของมหาวทิยาลัย

2 ผู้กํากับดแูล
ผอ.สถาบนัฯ
รอง ผอ.ฝ�ายวชิาการ
รกัษาการแทน
หัวหน้าฝ�ายบรกิาร
วชิาการฯ 

ผู้ดําเนินงาน
พิมนิภา ทรพัย์วริยิะกุล

ม.ค. – ก.ย. 
65

ไม่ใช ้งปม.
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