แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2556-2558
ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ

ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ปี 2556-2558

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.ยุทธศาสตร์ การมุ่งมัน่

SAP 35 โครงการจัดทาระบบ

พัฒนาสถาบันสู่การเป็ น

ฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการ

ศูนย์กลางในการบริการ

แก่ ชุมชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

หน.งาน

วิชาการและเผยแพร่
3.2 มีระบบการบริ หาร1.จานวนหน่วยงาน

วัฒนธรรมและศิลปะ

จัดการโครงการบริ การ ที่เข้าประเมิน

ทีไ่ ด้รับการยอมรับ

ไม่นอ้ ยกว่า

1.กิจกรรมสารวจและประเมินคุณค่ า

1 หน่วยงาน/ปี

เอกสารจดหมายเหตุเพื่อจัดทา

หอจดหมายเหตุ/

ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ

นักเอกสารสนเทศ

วิชาการแก่ชุมชนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ
ย.3 สร้างองค์ความรู ้
และพัฒนาโครงการ

SAP 33 โครงการเผยแพร่ ผลงาน

บริ การวิชาการที่มี

บริการวิชาการวิชาการแก่ ชุมชน

คุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน

ทั้งภายในและภายนอก

และสังคมอย่างยัง่ ยืน
3.1สร้างงานบริ การ 1.จานวนผูเ้ ข้าร่ วม

ไม่นอ้ ยกว่า

รวบรวมองค์ความรู ้

2.โครงการหอจดหมายเหตุและ

วิชาการที่สอดคล้อง โครงการ

1,000 คน/ปี

โดยศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

แหล่ งเรียนชุมชนด้านวัฒนธรรม

กับความต้องการของ 2.ความพึงพอใจ

ไม่นอ้ ยกว่า

กับชุมชน

และศิลปะ จ.นครนายก และ

ชุมชนและสังคม

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ร้อยละ 85

อย่างยัง่ ยืน

3.ทัศนคติในการ

ไม่นอ้ ยกว่า

ดาเนินชีวิต

ร้อยละ 90

4.จานวนนิ ทรรศการ

ไม่นอ้ ยกว่า
4 นิทรรศการ/ปี

5.นาความรู้ที่ได้ไป

ไม่นอ้ ยกว่า

ประยุกต์ใช้

ร้อยละ 90

จ.สระแก้ ว

ปี 2556 - 2558

(งปม.เงินแผ่นดิน) รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการฯ
/หน.งาน
หอจดหมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว
ย.3 สร้างองค์ความรู ้
และพัฒนาโครงการ
บริ การวิชาการที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยัง่ ยืน

เป้าประสงค์

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ปี งบประมาณ2556-2558
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
ปี 2556-2558

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3.โครงการบริการวิชาการศู นย์
ศิลปกรรมแห่ งประเทศไทย(บก.16)
1.จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.สามารถนาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ไม่นอ้ ยกว่า

1.สื่ อสิ่ งพิงพ์
2.สื่ อมัลติมีเดีย

3 เล่ม
5 เรื่ อง
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

3.1สร้างงานบริ การ 3.ความพึงพอใจผูใ้ ช้บริ การ
วิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ 4.จานวนผูใ้ ช้บริ การ
ชุมชนและสังคม
อย่างยัง่ ยืน
1.จานวนผูเ้ ข้าชม
2.ความพึงพอใจ
3.ความรู้และ
สุ นทรี ยภาพที่ได้รับ
4.นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

2,000 คน/ปี

-โครงการวันเด็กประจาปี
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
/หน.งาน
ศูนย์ศิลปกรรมฯ

-โครงการผลิตสื่ อเอกสารและ
หนังสื อวิชาการ เพื่อเผยแพร่
ผลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการฯ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90

รวบรวมองค์ความรู้

/หน.งานวิจยั ฯ

ปี 2556 - 2558

(งปม.เงินแผ่นดิน)

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

จากเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า
1,000 คน/ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90

1.จานวนหน่วยงาน
ไม่ต่ากว่า
หรื อโครงการใช้บริ การ 10 หน่วยงานหรื อ
โครงการ/ปี
2.ความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

กับชุมชน
-โครงการศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาสุ นทรี ยะ(นิ ทรรศการ)

-โครงการบริ การด้านพื้นที่ทาง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
สุ นทรี ยะ

รอง ผอ.ฝ่ ายพัฒนา
ศูนย์ศิลปกรรมฯ
/หน.งาน ศูนย์
ศิลปกรรมฯ

-

หน.งาน
ศูนย์ศิลปกรรมฯ

ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ การสร้ าง
การเรียนรู้และทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ
โดยการเชื่อมโยงและประสาน
กับการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

1.จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.ความตระหนักใน
คุณค่าและผลงานของ
บุคคลสาคัญของ มศว
ย.4 สื บสานและสร้าง 4.1 คณาจารย์ บุคลากร และของชาติ
องค์ความรู ้
และนิ สิต มีจิตสานึก
ในการทานุบารุ ง และความเข้าใจในเรื่ อง
วัฒนธรรมและศิลปะ วัฒนธรรมและศิลปะ

เป้าหมาย
ปี 2556-2558

ไม่นอ้ ยกว่า
500 คน/ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

SAP 37 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
และสร้ างสรรค์ วฒ
ั นธรรมและศิลปะ
1.โครงการเนื่องในวันสาคัญต่ างๆ
ของมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
- กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าราชินีนาถฯ
- กิจกรรมวันมหาวิทยาลัยฯ
- กิจกรรมวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

(งปม.เงินรายได้)

สาคัญของศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณี

ผู้รับผิดชอบ

หน.งานบริ หาร
พิพิธภัณฑ์และบริ การ

- กิจกรรมวัน ศ.ดร.สุดใจ เหล่สสุ นทร

ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ - กิจกรรมวันสถาปนาสถาบันฯ
สื บสาน และพัฒนามาตรฐาน แผนงาน : กิจกรรม วันสาคัญทาง
คุณภาพทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะ
และศิลปะ
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ฯลฯ

ปี 2556-2558
(งปม.เงินรายได้)
(งปม.เงินรายได้)
(งปม.เงินรายได้)

- กิจกรรมแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทนั สมัย

1.จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.มีจิตสานึ กถึงความ

งบประมาณ

ไม่นอ้ ยกว่า
2,000 คน/ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

- กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทยฯ
- กิจกรรมศึกษาศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

- โครงการปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม
- โครงการสงกรานต์สานวัฒนธรรม
ดื่มด่าวิถีไทย ร่ วมใจผสานชุมชน
- ลอยกระทง สานงานศิลป์
ศรี นคริ นทร์ถิ่นวัฒนธรรม
- ปฏิบตั ิตนตามแนววิถีพุทธเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสังคมที่ยงั่ ยืน
- โครงการอนุรักษ์และทานุฯภูมิปัญญาไทยฯ

หน.งานบริ พิพิธภัณฑ์
รอง.ผอ.ฝ่ ายวิชาการฯ
รอง.ผอ.ฝ่ ายวิชาการฯ
หน.งานบริ หารพิพิธภัณ์ฯ

รอง.ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
(งปม.ทานุบารุ ง รอง.ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
ศิลปวัฒนธรรม
หมวด เงินอุดหนุน รอง.ผอ.ฝ่ ายบริ หาร
จากเงินรายได้)
รอง.ผอ.ฝ่ ายวิชาการฯ

ปี 2555-2558

(งปม.เงินรายได้)

รอง.ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์

3.ยุทธศาสตร์ การรวบรวม
องค์ความรู้และฐานข้อมูล
ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
เพื่อเป็ นศูนย์กลาง
แห่ งการศึกษา

ตัวชีว้ ดั

1.จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.สามารถนาความรู้
และสุ นทรี ยภาพที่ได้

ไม่นอ้ ยกว่า
1,000 คน/ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

1.การเผยแพร่ บทความ
ที่มีคุณภาพ
2.เผยแพร่ วารสารอย่าง
ต่อเนื่อง

ไม่นอ้ ยกว่า
10 บทความ/ปี

.ไปประยุกต์กบั การเรี ยน
ย.4 สื บสานและสร้าง 4.3 มีงานวิจยั หรื อ
องค์ความรู ้
นวัตกรรมสร้างสรรค์
ในการทานุบารุ ง ที่เกี่ยวข้องกับการ
วัฒนธรรมและศิลปะ ทานุบารุ งวัฒนธรรม
และศิลปะ

เป้าหมาย
ปี 2556-2558

3.เผยแพร่ วารสาร
ออนไลน์

กลยุทธ์

RAP 12 แผนงานบูรณาการกิจกรรม
ด้านทานุบารุ งวัฒนธรรมและศิลปะ
ให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรียน
การสอน
กาหนดนโยบายและแผน 1. โครงการบูรณาการกิจกรรมด้าน
บูรณาการกิจกรรมด้านทานุ ทานุบารุ งวัฒนธรรมและศิลปะให้
บารุ งวัฒนธรรมและศิลปะ เป็ นส่ วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยน
การสอน

2.โครงการจัดทาวารสารวิชาการ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

หน.งานพัฒนา
พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย

ปี 2556-2558

.

(งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ
/หน.งานวิจยั ฯ

ปี ละ 2 ฉบับ

2 ครั้ง/ปี

1.ระดับศักยภาพของ คุณภาพเค้าโครงงานวิจยั ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิด 3.โครงการอบรมสั มมนานักวิจัย
นักวิจยั
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 งานวิจยั และพัฒนาทางด้าน . ด้านศิลปวัฒนธรรม
2.ความพึงพอใจในการ
ไม่นอ้ ยกว่า วัฒนธรรมและศิลปะ
บริ การองค์ความรู ้
ร้อยละ 80

1.จานวนผูเ้ ข้ารวม
โครงการ(ชาวไทยและต่างชาติ)
2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ไม่นอ้ ยกว่า
200 คน/ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

4.โครงการสั มนาวิชาการนานาชาติ
(Art & Culture)

(งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ
/หน.งานวิจยั ฯ

(งปม.บก.16)

ผอ.สถาบันฯ
รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

เป้าหมาย
ปี 2556-2558

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

SAP 38 โครงการผลิตแผนงาน
วิจัยหรือนวัตกรรมสร้ างสรรค์
ด้านทานุบารุ งวัฒนธรรมและศิลปะ
ย.4 สื บสานและสร้าง 4.3 มีงานวิจยั หรื อ 1.จานวนงานวิจยั
องค์ความรู ้
นวัตกรรมสร้างสรรค์
ในการทานุบารุ ง ที่เกี่ยวข้องกับการ
วัฒนธรรมและศิลปะ ทานุบารุ งวัฒนธรรม
และศิลปะ

ไม่นอ้ ยกว่า
1 ชิ้นงาน/ปี

ส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกิด
งานวิจยั และพัฒนาทางด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ

5.โครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ และงานวิจัยองค์กร

ปี 2556-2558

(งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการ
/หน.งานวิจยั ฯ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

5.1 มีการบริ หารโดยยึด1.แผนยุทธศาสตร์
2.ความพึงพอใจผูเ้ ข้า
หลักธรรมาภิบาล
ร่ วมโครงการ
3.ความเข้าใจในแผน
ยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิบตั ิการประจาปี

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรและ
บุคลากรเพื่อสร้ างการเติบโต
ทีย่ งั่ ยืนให้ กบั สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ

เป้าหมาย
ปี 2556-2558
1 ฉบับ/ปี
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

กลยุทธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

พัฒนาระบบและกลไกของ 1.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
การบริ หารและการวางแผน
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

5.2 มีระบบบริ หารงาน1.คะแนนประกัน
ที่ส่งผลต่อสังคม
คุณภาพ
2.ความพึงพอใจ

ไม่นอ้ ยกว่า 4.00 พัฒนาระบบประกัน
(จากคะแนนเต็ม 5) คุณภาพในทุกระดับ
ไม่นอ้ ยกว่า มหาวิทยาลัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน
ร้อยละ 85

SAP 40 โครงการพัฒนาระบบ
และสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพ
2.โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(งปม.เงินรายได้)

ผอ.สถาบันฯ

(งปม.เงินรายได้) รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

-

5.5 มีการพัฒนา
1.การประยุกต์ใช้
ที่มีคุณภาพโดยใช้
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ความรู้จากโครงการ
เครื่ องมือทางการบริ หาร
(ประเมินจาก หน.งาน)
และเทคโนโลยีสาร
2.อัตราการเข้าอบรม
สนเทศ
/สัมมนา เฉลี่ย

ไม่นอ้ ยกว่า
2 ครั้ง/คน/ปี

5.5 มีการพัฒนา
1.ความพึงพอใจผูร้ ่ วม
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โครงการ
2.การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้
5.3 มีระบบสิ่ อสาร 1.ความพึงพอใจ
ที่มีคุณภาพ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ย.5 พัฒนาระบบบริ หาร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

หน.งานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์

.

พัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรในการทางาน

3.แผนงานสนับสนุนบุคลากร ใน
หน่ วยงาน อบรม/สั มมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

พัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
บุคลากรในการทางาน

4.โครงการการจัดการความรู้

-

ผอ.สถาบันฯ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

พัฒนาระบบสื่ อสารกับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

5.โครงการประเมินความต้ องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี บ
(Need Assessment)

-

หน.งานสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์
/นักวิชาการศึกษา

-กิจกรรมรับฟังและประเมินความ
ต้องการภายในและภายนอก

ปี 2556 - 2558

(งปม.เงินรายได้) ผอ.สนง สถาบันฯ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

5.4 มีระบบการบริ หาร 1.คูม่ ือบริ หารผลการ

งานบุคคลที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ

ปฏิบตั ิงานบุคลากร
(Competency/KPI)
2.ผลการปฏิบตั ิงาน

1.เกณฑ์ประเมิน 5 ส.

เป้าหมาย
ปี 2556-2558
1 ฉบับ/ปี

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ85

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรมหลัก

การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ 6. SAP 42 โครงการพัฒนาระบบ
การวางแผนและการบริ หาร
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
งานบุคคล
ของบุคลากร(Performance
Management System)

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

7.โครงการ 5 ส.
สร้างโครงการพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อองค์กร
และสิ่ งแวดล้อม

5.2 มีระบบบริ หาร
ย.5 พัฒนาระบบบริ หาร งานที่ส่งผลต่อสังตม 1.ความพึงพอใจ

ที่มีคุณภาพโดยใช้
และสิ่ งแวดล้อม
ของบุคลากร
เครื่ องมือทางการบริ หาร
และเทคโนโลยีสาร
5.1 มีการบริ หารโดย 1.แผนบริ หารความ
สนเทศ
ยึดหลักธรรมาภิบาล เสี่ ยงสถาบันฯ
ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2.นาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ในการทางาน

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
1 ฉบับ/ปี

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

ผอ.สนง สถาบันฯ

-

ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร

-

นักวิชาการเงิน
และบัญชี

-

รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร

. ปี 2556 - 2558
8.โครงการประหยัดพลังงาน

พัฒนาระบบและกลไกของ 9.กิจกรรมควบคุมภายในและการ
การบริ หารและการวางแผน จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

และศิลปะ

งบประมาณ

10.โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย

/นักวิชาการศึกษา

ปี 2555 - 2558

(งปม.เงินรายได้)

ผอ.สถาบันฯ

