
                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ

                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2556-2558

                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2556-2558 ด าเนินการ

1.ยุทธศาสตร์การมุ่งมัน่ SAP 35 โครงการจัดท าระบบ

พฒันาสถาบันสู่การเป็น ฐานข้อมูลเพื่อการบริการวชิาการ

ศูนย์กลางในการบริการ แก่ชุมชน

วชิาการและเผยแพร่

วฒันธรรมและศิลปะ   3.2 มีระบบการบริหาร1.จ านวนหน่วยงาน ไม่นอ้ยกวา่ 1.กจิกรรมส ารวจและประเมินคุณค่า - หน.งาน

ทีไ่ด้รับการยอมรับ จดัการโครงการบริการ ท่ีเขา้ประเมิน 1 หน่วยงาน/ปี    เอกสารจดหมายเหตุเพื่อจัดท า หอจดหมายเหตุ/

วิชาการแก่ชุมชนท่ีมี    ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ นกัเอกสารสนเทศ

ประสิทธิภาพ

    ย.3 สร้างองคค์วามรู้

และพฒันาโครงการ SAP 33 โครงการเผยแพร่ผลงาน

บริการวิชาการท่ีมี บริการวชิาการวชิาการแก่ชุมชน

คุณภาพเพ่ือพฒันาชุมชน ทั้งภายในและภายนอก

 และสังคมอยา่งย ัง่ยนื

   3.1สร้างงานบริการ 1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ไม่นอ้ยกวา่      รวบรวมองคค์วามรู้ 2.โครงการหอจดหมายเหตุและ ปี 2556 - 2558 (งปม.เงินแผน่ดิน) รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ

วิชาการท่ีสอดคลอ้ง โครงการ 1,000 คน/ปี โดยศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ แหล่งเรียนชุมชนด้านวฒันธรรม /หน.งาน

กบัความตอ้งการของ 2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ กบัชุมชน และศิลปะ จ.นครนายก และ หอจดหมายเหตุ

ชุมชนและสังคม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85  จ.สระแก้ว

อยา่งย ัง่ยนื 3.ทศันคติในการ ไม่นอ้ยกวา่  

ด าเนินชีวิต ร้อยละ 90

4.จ านวนนิทรรศการ ไม่นอ้ยกวา่

4 นิทรรศการ/ปี

5.น าความรู้ท่ีไดไ้ป ไม่นอ้ยกวา่

ประยกุตใ์ช้ ร้อยละ 90

โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์



                                                                                                                                                                                      แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ
                                                                                                                                                                                                   ปีงบประมาณ 2556-2558

                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2556-2558 ด าเนินการ

    ย.3 สร้างองคค์วามรู้    3.โครงการบริการวชิาการศูนย์
และพฒันาโครงการ ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย(บก.16)
บริการวิชาการท่ีมี
คุณภาพเพ่ือพฒันาชุมชน 1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ไม่นอ้ยกวา่  -โครงการวนัเดก็ประจ าปี รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
 และสังคมอยา่งย ัง่ยนื โครงการ 2,000 คน/ปี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ /หน.งาน

2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ ศนูยศิ์ลปกรรมฯ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85
3.สามารถน าองค์ ไม่นอ้ยกวา่
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 90

1.ส่ือส่ิงพิงพ์ 3 เล่ม  -โครงการผลิตส่ือเอกสารและ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ

2.ส่ือมลัติมีเดีย 5 เร่ือง หนงัสือวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ /หน.งานวิจยัฯ

   3.1สร้างงานบริการ 3.ความพึงพอใจผูใ้ช้บริการ ไม่นอ้ยกวา่ ผลงานดา้นวฒันธรรมและศิลปะ
วิชาการท่ีสอดคลอ้ง ร้อยละ 80   รวบรวมองคค์วามรู้ ปี 2556 - 2558 (งปม.เงินแผน่ดิน)
กบัความตอ้งการของ 4.จ านวนผูใ้ชบ้ริการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 โดยศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ชุมชนและสังคม จากเป้าหมาย กบัชุมชน
อยา่งย ัง่ยนื

1.จ านวนผูเ้ขา้ชม ไม่นอ้ยกวา่  -โครงการศิลปวฒันธรรม รอง ผอ.ฝ่ายพฒันา
1,000 คน/ปี เพ่ือการพฒันาสุนทรียะ(นิทรรศการ) ศนูยศิ์ลปกรรมฯ

2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ /หน.งาน ศนูย์
ร้อยละ 80 ศิลปกรรมฯ

3.ความรู้และ ไม่นอ้ยกวา่
สุนทรียภาพท่ีไดรั้บ ร้อยละ 80
4.น าความรู้ไปใช้ ไม่นอ้ยกวา่
ประโยชน์ ร้อยละ 90

1.จ านวนหน่วยงาน ไม่ต  ่ากวา่  -โครงการบริการดา้นพ้ืนท่ีทาง - หน.งาน 
หรือโครงการใชบ้ริการ 10 หน่วยงานหรือ ศิลปวฒันธรรมเพ่ือการพฒันา ศนูยศิ์ลปกรรมฯ

โครงการ/ปี สุนทรียะ
2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 80

งบประมาณ ผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั



                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2556-2558 ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การสร้าง   SAP 37 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
การเรียนรู้และท านุบ ารุง และสร้างสรรค์วฒันธรรมและศิลปะ
วฒันธรรมและศิลปะ 1.โครงการเนื่องในวนัส าคญัต่างๆ
โดยการเช่ือมโยงและประสาน ของมหาวทิยาลยั
กบัการพฒันาศักยภาพนิสิต 1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ไม่นอ้ยกวา่   - กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
  โครงการ 500 คน/ปี     พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ
  2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่   - กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80      สมเดจ็พระนางเจา้ราชินีนาถฯ (งปม.เงินรายได)้ หน.งานบริหาร
3.ความตระหนกัใน ไม่นอ้ยกวา่   - กิจกรรมวนัมหาวิทยาลยัฯ พิพิธภณัฑแ์ละบริการ

คุณคา่และผลงานของ ร้อยละ 80   - กิจกรรมวนั ศ.ดร.สาโรช บวัศรี
บุคคลส าคญัของ มศว   - กิจกรรมวนั ศ.ดร.สุดใจ เหล่สสุนทร

ย.4 สืบสานและสร้าง 4.1 คณาจารย ์บุคลากร และของชาติ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์   - กิจกรรมวนัสถาปนาสถาบนัฯ
องคค์วามรู้ และนิสิต มีจิตส านึก สืบสาน และพฒันามาตรฐาน แผนงาน : กิจกรรม วนัส าคญัทาง ปี 2556-2558

ในการท านุบ ารุง และความเขา้ใจในเร่ือง คุณภาพทางดา้นวฒันธรรม ศาสนา ประเพณี วฒันธรรมและศิลปะ

วฒันธรรมและศิลปะ วฒันธรรมและศิลปะ และศิลปะ   - กิจกรรมวนัอาสาฬหบชูา ฯลฯ (งปม.เงินรายได)้ หน.งานบริพิพิธภณัฑ์

  - กิจกรรมแต่งผา้ไทยอยา่งไรใหท้นัสมยั (งปม.เงินรายได)้ รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ

1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ไม่นอ้ยกวา่   - กิจกรรมรณรงคก์ารแต่งกายผา้ไทยฯ - รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ

โครงการ 2,000 คน/ปี   - กิจกรรมศึกษาศาสนา และศิลปวฒันธรรม (งปม.เงินรายได)้ หน.งานบริหารพิพิธภณ์ัฯ

2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่   

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80   - โครงการปลูกตน้กลา้วฒันธรรม รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร
3.มีจิตส านึกถึงความ ไม่นอ้ยกวา่   - โครงการสงกรานตส์านวฒันธรรม (งปม.ท านุบ ารุง รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร
ส าคญัของศาสนา ร้อยละ 80      ด่ืมด ่าวิถีไทย ร่วมใจผสานชุมชน ศิลปวฒันธรรม
วฒันธรรม และประเพณี   - ลอยกระทง สานงานศิลป์ หมวด เงินอุดหนุน รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร

     ศรีนครินทร์ถ่ินวฒันธรรม จากเงินรายได)้
  - ปฏิบติัตนตามแนววิถีพุทธเพ่ือ รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการฯ

    ยกระดบัคุณภาพสังคมท่ีย ัง่ยนื
  - โครงการอนุรักษแ์ละท านุฯภูมิปัญญาไทยฯ ปี 2555-2558 (งปม.เงินรายได)้ รอง.ผอ.ฝ่ายบริหาร

ผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ



                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2556-2558 ด าเนินการ

3.ยุทธศาสตร์การรวบรวม RAP 12 แผนงานบูรณาการกจิกรรม
องค์ความรู้และฐานข้อมูล ด้านท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ
ด้านวฒันธรรมและศิลปะ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
เพื่อเป็นศูนย์กลาง การสอน
แห่งการศึกษา 1.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ไม่นอ้ยกวา่       ก  าหนดนโยบายและแผน 1. โครงการบูรณาการกจิกรรมด้าน - หน.งานพฒันา

โครงการ 1,000 คน/ปี บูรณาการกิจกรรมดา้นท านุ ท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะให้ พิพิธภณัฑ์
2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ บ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ภูมิปัญญาไทย
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียน ปี 2556-2558
3.สามารถน าความรู้ ไม่นอ้ยกวา่ การสอน
และสุนทรียภาพท่ีได้ ร้อยละ 80
ไปประยกุตก์บัการเรียน

ย.4 สืบสานและสร้าง 4.3 มีงานวิจยัหรือ
องคค์วามรู้ นวตักรรมสร้างสรรค์ 1.การเผยแพร่บทความ ไม่นอ้ยกวา่ 2.โครงการจัดท าวารสารวชิาการ (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ

ในการท านุบ ารุง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ ท่ีมีคุณภาพ 10 บทความ/ปี    สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ /หน.งานวิจยัฯ
วฒันธรรมและศิลปะ ท านุบ ารุงวฒันธรรม 2.เผยแพร่วารสารอยา่ง ปีละ 2 ฉบบั

และศิลปะ ต่อเน่ือง

3.เผยแพร่วารสาร 2 คร้ัง/ปี
ออนไลน์

1.ระดบัศกัยภาพของ คุณภาพเคา้โครงงานวิจยั      ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิด 3.โครงการอบรมสัมมนานักวจิัย (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
นกัวิจยั ไมต่  ่ากว่าร้อยละ 80 งานวิจยัและพฒันาทางดา้น    ด้านศิลปวฒันธรรม /หน.งานวิจยัฯ
2.ความพึงพอใจในการ ไม่นอ้ยกวา่ วฒันธรรมและศิลปะ
บริการองคค์วามรู้ ร้อยละ 80

1.จ านวนผูเ้ขา้รวม ไม่นอ้ยกวา่ 4.โครงการสัมนาวชิาการนานาชาติ (งปม.บก.16) ผอ.สถาบนัฯ
โครงการ(ชาวไทยและต่างชาติ) 200 คน/ปี    (Art & Culture) รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ

. 

. 

. 



                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2556-2558 ด าเนินการ

    SAP 38 โครงการผลติแผนงาน
วจิัยหรือนวตักรรมสร้างสรรค์
ด้านท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ

ย.4 สืบสานและสร้าง    4.3 มีงานวิจยัหรือ 1.จ านวนงานวิจยั ไม่นอ้ยกวา่    ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิด 5.โครงการวจิัยด้านวฒันธรรม ปี 2556-2558 (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
องคค์วามรู้ นวตักรรมสร้างสรรค์ 1 ช้ินงาน/ปี งานวิจยัและพฒันาทางดา้น และศิลปะ และงานวจิัยองค์กร /หน.งานวิจยัฯ

ในการท านุบ ารุง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ วฒันธรรมและศิลปะ
วฒันธรรมและศิลปะ ท านุบ ารุงวฒันธรรม

และศิลปะ
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                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2556-2558 ด าเนินการ

4.ยุทธศาสตร์การพฒันา   5.1 มีการบริหารโดยยดึ1.แผนยทุธศาสตร์ 1 ฉบบั/ปี     พฒันาระบบและกลไกของ 1.โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (งปม.เงินรายได)้ ผอ.สถาบนัฯ
  ศักยภาพองค์กรและ หลกัธรรมาภิบาล 2.ความพึงพอใจผูเ้ขา้ ไม่นอ้ยกวา่ การบริหารและการวางแผน    สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ
  บุคลากรเพื่อสร้างการเติบโต ร่วมโครงการ ร้อยละ 85
  ทีย่ัง่ยนืให้กบัสถาบัน 3.ความเขา้ใจในแผน ไม่นอ้ยกวา่
  วฒันธรรมและศิลปะ ยทุธศาสตร์และแผน ร้อยละ 85

ปฏิบติัการประจ าปี  SAP 40 โครงการพฒันาระบบ
 และสร้างวฒันธรรมคุณภาพ

  5.2 มีระบบบริหารงาน1.คะแนนประกนั ไม่นอ้ยกวา่ 4.00     พฒันาระบบประกนั 2.โครงการการประกนัคุณภาพ (งปม.เงินรายได)้ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
ท่ีส่งผลต่อสังคม คุณภาพ (จากคะแนนเตม็ 5) คุณภาพในทุกระดบั    การศึกษา 

2.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ มหาวิทยาลยั
ของบุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ 85

- หน.งานสารสนเทศ
และประชาสัมพนัธ์

  ย.5 พฒันาระบบบริหาร   5.5 มีการพฒันา 1.การประยกุตใ์ช้ ไม่นอ้ยกวา่    พฒันาประสิทธิภาพ 3.แผนงานสนับสนุนบุคลากร ใน
ท่ีมีคุณภาพโดยใช้ บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ความรู้จากโครงการ ร้อยละ 80 บุคลากรในการท างาน    หน่วยงาน อบรม/สัมมนา ปี 2556 - 2558 (งปม.เงินรายได)้ ผอ.สนง สถาบนัฯ
เคร่ืองมือทางการบริหาร (ประเมินจาก หน.งาน)    เพื่อพฒันาศักยภาพในการท างาน
 และเทคโนโลยสีาร 2.อตัราการเขา้อบรม ไม่นอ้ยกวา่
สนเทศ /สัมมนา เฉล่ีย 2 คร้ัง/คน/ปี

  5.5 มีการพฒันา 1.ความพึงพอใจผูร่้วม ไม่นอ้ยกวา่    พฒันาประสิทธิภาพ 4.โครงการการจัดการความรู้ - ผอ.สถาบนัฯ
บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โครงการ ร้อยละ 80 บุคลากรในการท างาน

2.การประยกุตใ์ชอ้งค์ ไม่นอ้ยกวา่
ความรู้ ร้อยละ 80

  5.3 มีระบบส่ิอสาร 1.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่    พฒันาระบบส่ือสารกบั 5.โครงการประเมินความต้องการ - หน.งานสารสนเทศ
ท่ีมีคุณภาพ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ร้อยละ 80 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย    ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีบ และประชาสัมพนัธ์

   (Need Assessment) /นกัวิชาการศึกษา
    -กิจกรรมรับฟังและประเมินความ

     ตอ้งการภายในและภายนอก

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ

. 



                                      ประเดน็ความเช่ือมโยง เป้าหมาย ระยะเวลา
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ สกอ ยุทธศาสตร์ มศว ปี 2556-2558 ด าเนินการ

  5.4 มีระบบการบริหาร 1.คูมื่อบริหารผลการ 1 ฉบบั/ปี    การปรับปรุงประสิทธิภาพ 6. SAP 42 โครงการพฒันาระบบ - ผอ.สนง สถาบนัฯ
งานบุคคลท่ีมี ปฏิบติังานบุคลากร การวางแผนและการบริหาร     การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ (Competency/KPI) งานบุคคล     ของบุคลากร(Performance

2.ผลการปฏิบติังาน ไม่นอ้ยกวา่     Management  System)
ร้อยละ85

1.เกณฑป์ระเมิน 5 ส. ผา่นเกณฑก์าร 7.โครงการ 5 ส. - ผูป้ฏิบติังานบริหาร
ประเมิน

   สร้างโครงการพ้ืนฐาน
ความรับผิดชอบต่อองคก์ร ปี 2556 - 2558

  5.2 มีระบบบริหาร และส่ิงแวดลอ้ม
  ย.5 พฒันาระบบบริหาร งานท่ีส่งผลต่อสังตม 1.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ 8.โครงการประหยดัพลงังาน - นกัวิชาการเงิน
ท่ีมีคุณภาพโดยใช้ และส่ิงแวดลอ้ม ของบุคลากร ร้อยละ 80 และบญัชี
เคร่ืองมือทางการบริหาร
 และเทคโนโลยสีาร   5.1 มีการบริหารโดย 1.แผนบริหารความ 1 ฉบบั/ปี   พฒันาระบบและกลไกของ 9.กจิกรรมควบคุมภายในและการ - รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
สนเทศ ยดึหลกัธรรมาภิบาล เส่ียงสถาบนัฯ การบริหารและการวางแผน  จัดท าแผนบริหารความเส่ียง /นกัวิชาการศึกษา

ตามเกณฑป์ระกนั
คุณภาพการศึกษา

1.ความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกวา่ และศิลปะ 10.โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร ปี 2555 - 2558 (งปม.เงินรายได)้ ผอ.สถาบนัฯ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ในมหาวทิยาลยั
2.น าความรู้ท่ีไดรั้บไป ไม่นอ้ยกวา่
ประยกุตใ์นการท างาน ร้อยละ 80

ผู้รับผดิชอบยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรมหลกั งบประมาณ
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