
แผนปฏิบัติการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 

แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1. มุ่งพัฒนา
วิชาการและวิจัย
ด้านวัฒนธรรม
และศิลปะเพ่ือ
สร้างองค์
ความรู้และ

ฐานข้อมูลที่เป็น
เลิศเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางแห่ง
การศึกษา 

1 
โครงการจัดท า

วารสารวิชาการสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ 

เพื่อเป็นสื่อกลาง
เผยแพร่บทความ
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
ผ่านการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ก.ค.-ธ.ค.54 
ม.ค.-มิ.ย.55 

เผยแพร่
บทความ
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธร
รมไปยัง
หน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

1.วารสาร 2 ฉบับ/ปี  
ฉบับละ 500 เล่ม 
ซีดี 300 แผ่น และ
วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
2. ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน TCI 

        /    

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย (งปม. 
เงินรายได้ 

150,000 บาท) 

รอง ผ.อ.   
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย/
หัวหน้า
งานวิจัย
พัฒนา 

*2 
โครงการจัดสัมมนา
วิชาการนานาชาติ 

Art & Culture 

เพื่อเป็นพื้นท่ี
ในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ

ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ส.ค.55 

พัฒนาองค์
ความรู้
วิชาการ
ด้าน

ศิลปวัฒนธ
รรม 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

          /  

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย(งปม.

บก 16 
1,300,000 
บาท) 

ผอ. 
สถาบันฯ 

*3 

โครงการอบรมสัมมนา
นักวิจัยด้าน

ศิลปวัฒนธรรม SAP3 
(1) /RAP 56 

สร้างความรู้ความ
เข้าใจและ
สนับสนุนนักวิจัย
รุ่นใหม(่อาจารย์ 
บุคลากร) วิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

เม.ย.55 

นักวิจัยรุ่นใหม่
เกิดความ
สนใจและมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน 
การวิจัยศิลป 
วัฒนธรรม 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85  

      /      

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย (งปม. 
เงินรายได้ 

150,000 บาท) 

รอง ผอ.    
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

*4 

โครงการวิจัยส ารวจการ
จัดกิจกรรมและการ
ให้บริการพื้นท่ีทาง

วัฒนธรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม           

ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

เพื่อศึกษาการ
จัดกิจกรรม

ท านุบ ารุงฯของ
หน่วยงาน
ภายใน มศว 

มี.ค.-ส.ค.55 

น าความรู้
จาก

งานวิจัย
ไปปรับใช้
ท าแผน 
การ

ด าเนินงาน 

1.จ านวนงานวิจยั 
1 ชิ้น 

 
          /  

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย (งปม. 
เงินรายได้ 

100,000 บาท) 

รอง ผอ.    
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

หมายเหตุ (*) หมายถึง โครงการที่ตอบสนองมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

5 

โครงการเสวนา
วิชาการ "แปลง
วรรณกรรมเพื่อ
ศิลปะการแสดง       
และมีเดีย" 

เพื่อหาแนวทาง 
ประยุกต์
วรรณกรรมสู่
ศิลปะการแสดง
และสื่อต่างๆ 

มี.ค.55 

สืบสาน
วัฒนธรรม
และศิลปะ 
เชิงบูรณาการ 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ความรู้ท่ีได้จาก
โครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

     /       

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

2. ยุทธศาสตร์
การสร้างความ
เป็นเลิศด้านการ
เรียนรู้พัฒนา
และท านุบ ารุง
วัฒนธรรมและ
ศิลปะโดยการ
เชื่อมโยงและ
ประสานกับการ
พัฒนาศักยภาพ

นิสิต 

1 

โครงการปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมและศิลปะ 
แก่นิสิต : โครงการ

ปลูกต้นกล้า วัฒนธรรม 
(SAP 31)(5) 

นิสิตตระหนักใน
คุณค่าและความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
ของชาติ 

ก.ค.55 

สืบสาน
และท านุ
บ ารุง

วัฒนธรรม
และศิลปะ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85  

         /   

ฝ่ายบริหาร 
(งปม.         

เงินรายได้ 
300,000 บาท) 

หัวหน้างาน
บริหาร

พิพิธภัณฑ์
และบริการ 

2 

โครงการบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุง

วัฒนธรรมและศิลปะ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน 

(RAP 80) 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
จากองค์ความรู้

ท่ีมีอยู่ใน
หน่วยงาน 

ก.พ.-มี.ค.55 
มิ.ย.- ส.ค.55 

นิสิตมี
ความข้าใจ
ในสุนทรีย 
ศาสตร์
เพิ่มขึ้น 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

    / /   / / /  
ฝ่ายบริหาร 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

หัวหน้างาน
บริหาร

พิพิธภัณฑ์
และบริการ 

3 

โครงการจัดท าแผน
สร้างเครือข่าย กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัย (RAP70) 

เพื่อหาแนว
ทางการจัด

โครงการท านุ
บ ารุง

วัฒนธรรมและ
ศิลปะของ มศว 

ก.พ.-มี.ค.55 

มหาวิทยา  
ลัย

ด าเนินงาน
ไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

    / /       
ฝ่ายบริหาร 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายบริหาร/
นักวิชาการ
ศึกษา  

(น.ส.จารุณี  
คงเมือง) 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

4 

โครงการการพัฒนา
แผนงานด้าน

วัฒนธรรมและศิลปะ
และการสร้างเครือข่าย
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
(ระดับมหาวิทยาลัย) 

เพื่อหาแนว
ทางการจัด

โครงการท านุ
บ ารุง

วัฒนธรรมและ
ศิลปะของ มศว 

พ.ค.55 

มหาวิทยา  
ลัย

ด าเนินงาน
ไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

       /     

ฝ่ายบริหาร 
(งปม. เงิน
รายได้ 

250,000 บาท 

รอง ผ.อ. 
ฝ่ายบริหาร 

5 

โครงการสัมมนา
วิชาการด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
“วัฒนธรรมและศิลปะ” 
เพื่อเสริมสร้างชุมชน   
สู่การพัฒนาประเทศ 

เพื่อบริการ
วิชาการการ

พัฒนาชุมชนด้วย
มิติทาง

วัฒนธรรม 

มี.ค.55 
ชุมชนมี
ความ    
เข็มแข็ง 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

     /       

ฝ่ายบริหาร 
(งปม. เงิน
แผ่นดิน

100,000 บาท) 

รอง ผอ.   
ฝ่ายบริหาร /
นายยุคลวัชร์  
ภักดีจักริวุฒ ิ

6 

โครงการส ารวจการจัด
กิจกรรมและการ
ให้บริการพื้นท่ีทาง

วัฒนธรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เพื่อส ารวจการจัด
กิจกรรมและการ
ให้บริการพื้นท่ี
ทางวัฒนธรรม 

ธ.ค./มี.ค./
พ.ค./ก.ย.55 

น าข้อมูลท่ี
ได้ไปใช้ใน
การก าหนด
นโยบาย
การ

ด าเนินงาน
ด้าน

วัฒนธรรม
และศิลปะ 

ความพึงพอใจ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

85 
  /   /   /   / 

ฝ่ายบริหาร 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

นักวิชาการ
ศึกษา  

(น.ส.จารุณี  
คงเมือง) 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

7 

โครงการวัน
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ        
ปี 2555 

เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมรักษ์
องค์กรให้กับ
บุคลากร นิสิต 
และนักเรียน 

เม.ย.55 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
จิตส านึก
รักษ์
องค์กร 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

      /      

 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

(งปม. เงินรายได้
จากโครงการเนื่อง
ในวันส าคัญต่าง ๆ 

60,000 บาท)  
 

รอง ผอ.    
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย /
ภัณฑารักษ์ 

(นายจาระไน 
ไชยโยธา 

 
 
 
8 
 
 

 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 

1.เพื่อถวายพระ
พรแก่พระบาท 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2.ส่งเสริม
วัฒนธรรมรักษ์
สถาบัน 

ม.ค.55 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ตระหนักถึง
พระเกียรติ
และพระ
รารชกรณีย
กิจของ
พระองค์ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

  /          

ฝ่ายบริหาร   
(งปม.เงินรายได้

ส่วนกลาง
12,000 บาท) 

 

ผอ.สถาบันฯ 

 
 
 
9 
 

 

โครงการการรณรงค์
แต่งกายผ้าไทยในวัน
ส าคัญเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อท านุบ ารุง
มรดกทาง

วัฒนธรรมด้าน
การแต่งผ้าไทย 

มี.ค.-ก.ค.55 

1.ผ้าไทย
ได้รับความ

นิยม  
2.อนุรักษ์ภูมิ

ปัญญา
ท้องถิ่น 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

 

     / / / / /   

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

รอง ผ.อ. ฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย/
ภัณฑารักษ์ 

(นายจาระไน 
ไชยโยธา 
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โครงการสถาปนา
สถาบันวัฒนธรรม   

และศิลปะ 
ครบรอบ 12 ปี 

เพื่อปลูก
จิตส านึกและ
วัฒนธรรมรักษ์

องค์กร 

มี.ค.55 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
เห็นคุณค่า
ของงาน   
ท่ีท า 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 

     /       
ฝ่ายบริหาร 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร/

ภัณฑารักษ์ 
(นายจาระไน 
ไชยโยธา) 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

3. มุ่งพัฒนา
สถาบันสู่การ
เป็นศูนย์กลาง
ในการบริการ
วิชาการและ
เผยแพร่

วัฒนธรรมและ
ศิลปะในระดับ

สากล 

1 

โครงการสร้างสรรค์
จิตตปัญญาศึกษา 

ศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

SAP 36(6) 

เพื่อพัฒนา
สติปัญญาเด็ก
และเยาวชน
ผ่านมิติด้าน
ดนตรี 

มี.ค.55 

เด็กและ
เยาวชนมี
การสุนทรีย 
ภาพทางจิด
ผ่านมิติทาง
ดนตรี 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
3.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

     /       

ศูนย์
อัจฉริยภาพ
ทางดนตรีและ
การแสดง   

(งปม. บก 16 
100,000) 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 

2 

โครงการจัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

หอจดหมายเหตุ       
และหอเกียรติยศ 31(4) 

เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ด้าน
หอจดหมายเหตุ       

และ 
หอเกียรติยศ 

มี.ค./มิ.ย./
ก.ย.55 

ผู้รับบริการมี
ความรู้และ
ตระหนักถึง
คุณค่าของ
งานหอ

จดหมายเหตุ
เพิ่มขึ้น 

1.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

     /   /   / 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย (งป
ม.บก 13 

40,000 บาท 

หัวหน้างาน
หอจดหมาย

เหตุ 

3 

โครงการพัฒนาการจัด
แสดงหอเกียรติยศ 
มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ 
ระยะที่ 1-2  

(SSAP 5/SAP 33(1)) 
 

เพื่อปรับปรุง
เน้ือหาการจัด
แสดงเพื่อ

ประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ
วิชาการ 

ก.พ.55 
และ 
ม.ิย.55 

ผู้รับบริการ
ได้

ประโยชน์
จากเนื้อหา
นิทรรศการ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
3.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    /    /    

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย     

(งปม.บก.13  
40,000 บาท) 

หัวหน้างาน
บริหาร

พิพิธภัณฑ์
และบริการ 

4 

โครงการพัฒนาระบบ
สืบค้นฐานข้อมูล
เอกสารจดหมาย

มหาวิทยาลัยศรีนคริน  
ทรวิโรฒเพ่ือเผยแพร่สู่
เว็บไซต์ (SSAP 5/SAP 

33(1)) 

เพื่อพัฒนาการ
บริการสืบค้น
ข้อมูลเอกสาร
จดหมายเหต ุ
มศว แก่

ผู้รับบริการ 

ม.ค.-มี.ค.55 

ฐานข้อมูล
จดหมาย
เหตุ มศว มี
ข้อมูลและ
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

   / / /       

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย (งป
ม.บก.13 

83,334 บาท) 

หัวหน้างาน
หอจดหมาย

เหตุ 

 



 

 

แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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โครงการส ารวจ       
และประเมินคุณค่า
เอกสารจดหมายเหตุ
เพื่อส่งมอบให้ 
หอจดหมายเหตุ 

เพื่อรวบรวม
เอกสารส าคัญ
และมีคุณค่า
ของ มศว 

มี.ค./มิ.ย./
ก.ย.55 

หอจดหมาย
เหตุ มศว   
มีเอกสาร
จดหมาย
เหตุบริการ
เพิ่มมากจ้ึน 

1.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2.สรุปผลการ
ประเมินคุณค่าไม่
น้อยกว่าปีละ 1 
หน่วยงาน 

     /   /   / 

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย     
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

หัวหน้างาน
หอจดหมาย

เหตุ 

*6 

 
โครงการงานวันเด็ก 
ประจ าปี 2555 

มหาวิทยาลัยศรีนคริน  
ทรวิโรฒ เทศกาลเด็ก
นานาชาติสืบสาน

วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมและ

ศิลปะแก่
เยาวชนและ
ผู้ปกครอง 

ม.ค.55 

เยาวชนและ
ผู้ปกครอง
เข้าใจความ
หลากหลาย

ทาง
วัฒนธรรม 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 
2.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
 

   /         

ฝ่ายบริหาร 
(งปม.บก.16 
1,200,000 
บาท) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายบริหาร 

7 
โครงการหอจดหมาย
เหตุสัญจร “วันเด็ก 
ประจ าปี 2555” 

เพื่อปลูกฝังให้
เยาวชนเห็นถึง
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ม.ค.55 

ลดความ
เหลื่อมล้ า
ทาง

วัฒนธรรม
ของสังคม 

1.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

   /         

 
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย     
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

หัวหน้าหอ
จดหมาย
เหตุ 

8 
โครงการสัมมนา
วิชาการแต่งผ้าไทย
อย่างไรให้ทันสมัย 

เพื่อบริการองค์
ความรู้ด้านการ
แต่งกายด้วย 
ผ้าไทย 

ก.พ.55 

ผู้รับบริการ
มีแนว
ทางการ
แต่งกาย
ด้วยผ้า
ไทย 

1.ความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    /        

 
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย (งป
ม.บก.16 

50,000 บาท) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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โครงการจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะร่วม
สมัย (โครงการประสาน
เครือข่ายความร่วมมือกับ

องค์กรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในระดับนานาชาติ เพื่อ

ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน
ศิลปะ) 

1.เพื่อบริการ
วิชาการและพื้นท่ี
ทางวัฒนธรรม
แก่สังคม 
2.เพื่อเป็นการ
ร่วมมือกัน
ระหว่างเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

ก.พ.55 

1.สืบสาน
งาน
ศิลปวัฒนธ
รรมด้าน
ทัศนศิลป์
ระดับสากล 
2.เกิด
นวัตกรรม
ด้านการจัด
นิทรรศการ
ระดับสากล 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    /        

ฝ่ายพัฒนา
ศูนย์

ศิลปกรรม
แห่งประเทศ
ไทย (งปม.
บก.16 

400,000 บาท) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายพัฒนา
ศูนย์

ศิลปกรรมฯ 

10 

โครงการสร้างองค์
ความรู้และพัฒนา

ต้นแบบเครื่องแต่งกาย
ร่วมกับไหมไทยท่ีขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ 

เพื่อสร้างและ
เผยแพร่องค์
ความรู้ด้าน
เคร่ืองแต่งกาย
ไทย 

ก.พ.55 

ผู้รับบริการ
ตระหนักถึง
คุณค่า และ
ประยุกต์องค์
ความรู้ที่ได้
กับชีวิต
ประจ า 
วันได ้

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    /        

ศูนย์การศึกษา
พัฒนาแฟชั่น
ฯ (งปม.บก.16 
400,000 บาท) 

อ.รวิเทพ  
มุสิกะปาน 

11 
โครงการอบรมการใช้ 

Tablet กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC 

เพื่อบริการองค์
ความรู้ด้าน
อุปกรณ์

สารสนเทศ 

ธ.ค.55 

ผู้รับบริการ
มีทักษะการ

ใช้
Table/PC 
เพิ่มขึ้น 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

  /          

ศูนย์การ
เรียนรู้แอนิ
เมชั่นฯ (งปม.
บก.16 50,000 

บาท) 

อ.ปรวัน 
แพทยานนท์ 

12 

โครงการบริการ
วิชาการสื่อและ

มัลติมีเดียเพื่อเด็กด้อย
โอกาส 

บริการขยาย
โอกาสทาง

วิชาการสื่อและ
มัลติมีเดียเพื่อเด็ก
ด้อยโอกาส 

ก.พ.55 
 

ลดช่องว่าง
ทาง

วิชาการ
ของสังคม
ด้านส่ือ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    /        

ศูนย์การ
เรียนรู้แอนิ
เมชั่นฯ (งปม.

บก.16 
250,000 บาท) 

อ.ปรวัน 
แพทยานนท์ 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

13 

โครงการบริการ
วิชาการศิลปะและสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือบุคคล
ด้อยโอกาส ณ จังหวัด

สระแก้ว 
 

เพื่อขยาย
โอกาสทาง
วิชาการด้าน
ศิลปะและส่ือ
มัลติมีเดียแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

พ.ค.55 

ลดความเห
ลื่อล้ าด้าน
การเข้าถึง
ศิลปะและ

สื่อ
มัลติมีเดีย 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

       /     

ศูนย์การ
เรียนรู้แอนิ
เมชั่นฯ (งปม.

บก.16 
100,000 บาท) 

อ.ปรวัน 
แพทยานนท์ 

14 

โครงการบ่มเพาะ      
นักดนตรีเครื่องสาย
ตะวันตกส าหรับ
ดุริยางค์ออเคสตร้า 

มศว 
 

เพื่อพัฒนานัก
ดนตรี

เคร่ืองสายให้มี
ศักยภาพระดับ

สากล 

ก.พ.-มี.ค.55 

ประเทศมี
บุคลากรทาง

ดนตรี
เครื่องสาย
ส าหรับ

ดุริยางค์ออเค
สตร้าเพิ่มขึ้น 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    / /       

ศูนย์
อัจฉริยภาพ
ทางดนตรีฯ 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

อ.วาทิต 
สุวรรณ
สมบูรณ์ 

15 

โครงการอบรมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดุริยางค์ 
ออเคสตร้า 

แห่งมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้
ดุริยางค ์
ออเคสตร้า 

 

ก.พ.-มี.ค.55 

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
องค์ความรู้
และทักษะ

ด้าน
ดุริยางค์ 
ออเคสตร้า
เพิ่มขึ้น 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    / /       

ศูนย์
อัจฉริยภาพ
ทางดนตรีฯ 

(งปม.
100,000) 

อ.วาทิต 
สุวรรณ
สมบูรณ์ 
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โครงการจัดตั้งหอ
จดหมายเหตุและหอ
เกียรติยศโพธิวิชชาลัย 

จังหวัดสระแก้ว  
(ระยะ1-2) 

เพื่อจัดท า
เน้ือหาและ

บริการวิชาการ
หอจดหมายเหตุ

และหอ
เกียรติยศ 

ม.ค./ก.ค.55 

ชุมชนมี
แหล่ง

เรียนรู้ด้าน
ประวัติศาส
ตร์และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

    /     /   

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย     

(งปม.บก.13 
200,000 บาท) 

หัวหน้างาน
หอจดหมาย

เหตุ 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

17 

 
โครงการเผยแพร่
ต้นแบบบูรพาจารย์
ดีเด่นด้านจิตส านึก

สาธารณะ 

เพื่อเผยแพร่
แนวคิดวิธีการ
ด าเนินงานด้าน
จิตสาธารณะ
ของบูรพาจารย ์

ธ.ค.55 

สังคมมี
จิตส านึกและ
แนวทางการ
ปฏิบัติด้าน
จิตสาธารณะ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

  /          

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย     
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

หัวหน้างาน
หอจดหมาย

เหตุ 

18 

 
โครงการหอจดหมาย
เหตุและแหล่งเรียนรู้
ชุมชนด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ จังหวัด

นครนายก 

เพื่อเผยแพร่งาน
วิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์
ฯลฯ ผ่านแหล่ง
เรียนรู้หอ

จดหมายเหต ุ

เม.ย.55 

จังหวัด
นครนายกมี

แหล่ง
เรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม
และศิลปะ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

      /      

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย      

(งปม.บก.13 
150,000 บาท) 

นักเอก
สารสนเทศ 
(นายสหภัส  
อินทรีย์     

19 
โครงการนิทรรศการ 
63 ปี ศรีสง่าแห่งมหา
นคร 28 เม.ย. 2555  

เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ด้าน
การศึกษา 
ของ มศว 

เม.ย.55 

สังคมมี
แหล่ง

เรียนรู้และ
ข้อมูล
องค์กร
การศึกษา
ของชาติ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

      /      

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย     

(งปม.บก.13 
200,000 บาท) 

นักเอก
สารสนเทศ   

20 

โครงการประชุม
ก าหนดแนวทางความ
ต้องการของชุมชน

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ 

เพื่อหาแนวทาง
ร่วมด าเนิน
กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ธ.ค.55 

มหาวิทยา 
ลัย ชุมชน 
มีแนวทาง
ในการ
ด าเนิน

กิจกรรมที่
สอดคล้อง

กัน 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

  /          
ฝ่ายบริหาร 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายบริหาร/
นักวิชาการ
ศึกษา

(นางสาว
จารุณี        
คงเมือง) 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 

โครงการย่อย/
กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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โครงการส ารวจการ
จัดกิจกรรมและการ
ให้บริการพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมด้านการ
บริการวิชาการแก่
สังคมของหน่วยงาน
ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ

(ด้านบริการวิชาการ) 

เพื่อส ารวจการ
จัดกิจกรรมด้าน
บริการวิชาการ
ของหน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

ธ.ค./มี.ค./
มิ.ย./ก.ย.55 

มีข้อมูล
ประกอบก
ารจัดท า
นโยบาย
และ

แผนงาน
ด้าน
บริการ
วิชาการ 

แบบสรุปผลการจัด
กิจกรรมบริการ

วิชาการ 
  /   /   /   / 

ฝ่ายบริหาร 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

รอง ผอ. ฝ่าย
บริหาร/

นักวิชาการ
ศึกษา

(นางสาว
จารุณี         
คงเมือง) 

*22 

โครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
ไทย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

องครักษ์ 

เพื่อพัฒนาพื้นท่ี
มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญา 

ก.ค.55 

ชุมชนมี
แหล่ง

เรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญา 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

         /   

ฝ่ายบริหาร
(งปม.

1,000,000 
บาท) 

ผอ./หัวหน้า
งาน

พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญา
ไทย 

23 

โครงการมหกรรม
ดนตรีและ

ศิลปะการแสดงสัญจร 
“เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 7 

รอบ 84 พรรษา มหา
ราชันย์” 

เพื่อเผยแพร่
ศิลปะการแสดง
และเฉลิมพระ

เกียรติ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่

มี.ค.55 

สังคมมี
สุนทรีย 
ภาพ

(ตระหนัก
ในความ
งาม) ของ
ศิลปวัฒน
ธรรม 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

     /       

ศูนย์
อัจฉริยภาพ
ทางดนตรีฯ 
(งปม.บก.16 

100,000 บาท) 

อ.วาทิต 
สุวรรณ
สมบูรณ์ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

24 
โครงการผลิตสื่อเพื่อ
รณรงค์ด้านวัฒนธรรม 

เพื่อเผยแพร่ 
อัตลักษ์ทาง
วัฒนธรรม 
แก่สังคม 

ก.ค.55 

สืบสาน
วัฒนธรรม
อันดี 

ของชาต ิ

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

         /   

ศูนย์
ศิลปกรรม
แห่งประเทศ
ไทย (งปม.
บก.16 

300,000 บาท) 

ผอ. 
สถาบันฯ 

25 

โครงการผลิตเอกสาร
และหนังสือวิชาการ

เพื่อเผยแพร่ผลงานด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ 

เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ทาง
วิชาการด้าน
วัฒนธรรมและ

ศิลปะ 

พ.ค.55 

สังคมมี
ข้อมูล
วิชาการ
ด้าน

วัฒนธรรม
และศิลปะ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

       /     

ศูนย์
ศิลปกรรม
แห่งประเทศ
ไทย (งปม.
บก.16  

90,000 บาท) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

26 
โครงการถ่ายทอด
ศิลปะส าหรับเด็ก 

เพื่อพัฒนา
สุนทรีภาพและ
ทักษะทาง
ศิลปะแก่เด็ก
และเยาวชน 

พ.ค.55 

เด็กมี
พัฒนาการ

ด้าน
สุนทรีย 
ภาพ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

       /     

ศูนย์
ศิลปกรรม
แห่งประเทศ
ไทย (งปม.
บก.16  

50,000 บาท) 

นักวิชาการ
ศึกษา    

(นายอัคร
วินท ์

นิยมเดชา)  

27 
โครงการนิทรรศการ
ศิลปะ Art Workshop 

เพื่อเผยแพร่
มรดกทาง

วัฒนธรรมผ่าน
ผลงานศิลปะ 

เม.ย.55 

1.ผู้ส่งเสริม
สุนทรียภา
พแก่สังคม 
2.มหาวิทยา 
ลัยมีองค์
ความรู้ด้าน
การจัด
นิทรรศการ
เพิ่มขึ้น 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

      /      

ศูนย์
ศิลปกรรม
แห่งประเทศ
ไทย (งปม.
บก.16  

200,000 บาท) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายพัฒนา

ศูนย์
ศิลปกรรม

แห่ง
ประเทศ
ไทย 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

28 
โครงการนิทรรศการ
ศิลปะนานาชาติร่วม

สมัย 

เพื่อเผยแพร่งาน
ศิลปะร่วมสมัย
เพื่อการศึกษา
ด้านศิลปะ 

ก.ค.55 

ผู้รับบริการ
มีการเรียนรู้
ด้าน
สุนทรียศาส
ตร์ร่วมสมัย 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

         /   

ศูนย์
ศิลปกรรม
แห่งประเทศ
ไทย (งปม.
บก.16 

650,000 บาท) 

รอง ผอ. 
ฝ่ายพัฒนา

ศูนย์
ศิลปกรรม

แห่ง
ประเทศ
ไทย 

29 

โครงการ “การถ่ายทอด
นวัตกรรมการ

ออกแบบเครื่องประดับ
สู่ชุมชน” 

เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้การ
ออกแบบ

เคร่ืองประดับ 

พ.ค.55 

ผู้รับบริการ
มีเรียนรู้
ด้านการ
ออกแบบ
เคร่ืองประ 

ดับ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

       /     

ศูนย์การศึกษา
พัฒนาแฟชั่น
และอัญมณี 
(งปม.บก.16  

400,000 บาท) 

อาจารย์    
ดารินันท์ 
นันทวงค์ 

30 

โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน ฝึกอบรม การ

พัฒนาฝีมือการผลิตและ
การออกแบบสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์แฟชั่นส าหรับ

ต าบลองครักษ์ 
อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้

พัฒนาฝีมือการ
ผลิตและการ
ออกแบบสินค้า
และบรรจุภัณฑ์

แฟชั่น 

มิ.ย.55 

ผลิตภัณฑ์
ชุมชนมี

รูปลักษณ์ท่ี
สอดคล้อง
กับความ
ต้องการ
ของตลาด 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

        /    

ศูนย์การศึกษา
พัฒนาแฟชั่น
และอัญมณี 
(งปม.บก.16  

300,000 บาท) 

อาจารย์   
กรกลด    
ค าสุข 

31 

โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน นิทรรศการ

แสดงผลงานบูรณาการ
ของศูนย์แฟชั่นและ
ศิลปะเครื่องประดับ 

 

เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้
การบูรณาการ
ของศูนย์แฟชั่น
และศิลปะ

เคร่ืองประดับ 

เม.ย.55 

ผู้รับบริการ
สามารถ
พัฒนางาน
แฟชั่นและ
เคร่ืองประ 
ดับได้ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

      /      

ศูนย์การศึกษา
พัฒนาแฟชั่น
และอัญมณี 
(งปม.บก.16  

200,000 บาท) 

อาจารย์   
กรกลด    
ค าสุข 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

32 
โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้บนพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีแก่ชุมชน 

เพื่อพัฒนาส่ือ
ให้สอคล้องกับ

บริบท 
ของชุมชน 

มี.ค.55 

ชุมชนมีสื่อ
การเรียนรู้ท่ี
ตอบสนอง
ความ
ต้องการ
ของชุมชน 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

     /       

ศูนย์แอนิ
เมชั่นและ
มัลติมีเดีย   

(งปม.บก.16 
200,000 บาท) 

อ.ปรวัน 
แพทยานนท์ 

33 
โครงการเผยแพร่สื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

สู่ชุมชน 

เพื่อเผยแพร่ส่ือ
การเรียนรู้ 
แก่ชุมชน 

เม.ย.55 

ชุมชน 
มีส่ือ 

การเรียนรู้
ท่ีทันสมัย 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

      /      

ศูนย์แอนิ
เมชั่นและ
มัลติมีเดีย   

(งปม.บก.16  
300,000 บาท) 

อ.ปรวัน 
แพทยานนท์ 

34 
โครงการพัฒนาการ

เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีรู้สู่
ชุมชน จังหวัดสระแก้ว 

เพื่อพัฒนาส่ือ
การเรียนรู้ 
แก่ชุมชน 

พ.ค.55 

ชุมชนมี
นวัตกรรม
ด้านส่ือ
การเรียนรู้ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

       /     

ศูนย์แอนิ
เมชั่นและ
มัลติมีเดีย   

(งปม.บก.16  
400,000 บาท) 

อ.ปรวัน 
แพทยานนท์ 

35 

โครงการเครือข่าย
วัฒนธรรม : มหกรรม

ดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 

1.เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ด้านดนตรีและ
ศิลปะการแสดง 
2.เพื่อบูรณาการ
องค์ความรู้จาก
เครือข่าย
วัฒนธรรม 

มิ.ย.55 

1.สังคม
ตระหนักถึง
ศิลปวัฒน 
ธรรมอัน
หลากหลาย 
2.มีองค์
ความรู้ด้าน
การบูรณา
การ
ศิลปวัฒนธร
รม 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

        /    

ศูนย์
อัจฉริยภาพ
ทางดนตรีและ
ศิลปะการ 
แสดง 

 (งปม.บก.16  
500,000 บาท) 

อาจารย์    
ระวิวรรณ 
วรรณวิไชย 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 36 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
สร้างสรรค์งานดนตรี
และศิลปะการแสดง

เพื่อการศึกษา 

เพื่อบูรณาการ
ดนตรีและ

ศิลปะการแสดง
เพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ก.ค.55 

เกิด
นวัตกรรม
สร้างสรรค์
ด้านส่ือ
การ 
ศึกษา 

1.ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.น าความรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

         /   

ศูนย์
อัจฉริยภาพ
ทางดนตรีและ
ศิลปะการ 
แสดง 

 (งปม.บก.16 
400,000 บาท) 

อาจารย์    
ระวิวรรณ 
วรรณวิไชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที ่

โครงการย่อย/
กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ศักยภาพ
องค์กรและ
บุคลากรเพ่ือ
สร้างการ
เติบโตที่
ยั่งยืนให้กับ
สถาบันฯ 

1 

 
โครงการประเมิน
ความต้องการความ
จ าเป็น (Need 

Assessment) ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

เพื่อทราบความ
ต้องการผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน 

ธ.ค.55 

น าข้อมูล 
ท่ีได้มา
ก าหนด
นโยบาย
เกี่ยวกับ
ผู้เกี่ยวข้อง
ต่างๆ 

1.ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

  /          

ส านักงาน
สถาบันฯ 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ผอ. 
สถาบันฯ 

2 

 
โครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรม

และศิลปะ 
 

เพื่อวิเคราะห์
องค์กร  

และแนวทาง
การด าเนินงาน 

พ.ย.55 

สถาบันฯมี
แผน

ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้อง
กับนโยบาย

และ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบัน 1 ฉบับ 

 /           
ฝ่ายบริหาร 

(ไม่ใช้
งบประมาณ ) 

หัวหน้างาน
สารสนเทศ
และประชา 
สัมพันธ ์

3 

 
โครงการจัดท า

ตัวชี้วัด (Kpi) และค า
บรรยายลักษณะงาน 

(Job Discription) 
 

เพื่อจัดท า
ตัวชี้วัด

ประสิทธิผล
การด าเนินงาน
และรายละเอียด
การปฏิบัติงาน

งาน 

ม.ค.55 

1.สถาบันฯ
มีเกณฑ์
ตัวชี้วัด  
2.สถาบันฯมี
รายละเอียด 
การ
ปฏิบัติงาน 

 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ตัวชี้วัดสถาบันฯ
และค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

   /         
ฝ่ายบริหาร 

(ไม่ใช้
งบประมาณ ) 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 

4 
โครงการการจัดท า
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพื่อจัดท า
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ
ฯ 

ม.ค.-มิ.ย.55 

1.สถาบันฯ 
มีขั้นตอน
การ

ด าเนินงาน
ประกัน
คุณภาพฯ 
ชัดเจน 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.สถาบันฯ มีผล
การด าเนินการณ์
ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

   / / / / / /    

ฝ่ายบริหาร
(งปม.         

เงินรายได้  
10,000 บาท ) 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร/

นักวิชาการ
ศึกษา 

(นางสาว
จารุณี        
คงเมือง) 



แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

 

5 

 
 

โครงการการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง

สถาบันฯ 
 
 

เพื่อวิเคราะห์
ความเส่ียง 

ของสถาบันฯ 
 

ก.พ.55 

สถาบันฯ 
แผนการ
ด าเนินงาน
ด้านความ
เส่ียง 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.แผนบริหารความ
เสี่ยงสถาบันฯ  
1 ฉบับ 

    /        
ฝ่ายบริหาร     

(ไม่ใช้
งบประมาณ ) 

จนท.(นาย
วิวัฑฒน์ 
สมตน) 

6 
 

โครงการ 5 ส 
 

เพื่อให้พื้นท่ี
ปฏิบัติงานมี
ความเรียบร้อย
ตามเกณฑ์ 

ต.ค.–ธ.ค.55 

สถาบันฯ 
มีพื้นท่ี

ปฏิบัติงาน
และพื้นท่ี
ให้บริการ
อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.สถาบันฯ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน  

/ / /          

 
ส านักงาน
สถาบันฯ    

(ไม่ใช้
งบประมาณ ) 

 
ภัณฑารักษ์ 

(นาย
จาระไน 
ไชยโยธา) 

7 

 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 
 
 

เพื่อให้สถาบัน
มีข้อมูล

สารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ 

ก.พ.55 
และ 

เม.ย.55 

ผู้บริหารมี
ข้อมูล
คุณภาพ
ประกอบ 
การ

ตัดสินใจ 

ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
    /  /      

ส านักงาน
สถาบันฯ     

(ไม่ใช้
งบประมาณ ) 

หัวหน้างาน
สารสนเทศ 
และการ 

ประชาสัมพันธ์ 
 

8 

 
โครงการพัฒนาระบบ

ศูนย์ศิลปกรรม 
แห่งประเทศไทย 

 
 
 

เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูล 
และเว็ปไซต์
ศูนย์ศิลปกรรม

ฯ 

มี.ค.55 

ระบบ
ฐานข้อมูล
และเว็ปไซต์
สอดคล้อง
กับความ

ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1.ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
2.ผู้รับบริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 
สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้ 

     /       

ศูนย์
ศิลปกรรม
แห่งประเทศ
ไทย(งปม  
บก.16 

100,000 บาท) 

หัวหน้างาน
บริหารศูนย์
ศิลปกรรม
แห่งประเทศ

ไทย 
 



 

แผนปฏิบัติการในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ 
สอดคล้อง
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
ที่ โครงการย่อย/กิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
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โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านพิธีการ   
ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

เพื่อแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ด้าน
งานพิธีการ    

มี.ค.-เม.ย.55 

สถาบันฯ   
มีคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
พิธีการของ
มหาวิทยาลัย 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.ความรู้ความเข้าใจ
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85 

     / /      

ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย  
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ภัณฑารักษ์ 
(นาย

จาระไน 
ไชยโยธา) 
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โครงการการจัดการ
ความรู้ “กระบวนการ
การจัดโครงการ       

ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

เพื่อแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ด้าน
กระบวนการ
และรูปแบบ

การ 
จัดโครงการ    

ม.ค.55 

สถาบันฯ        
มีรูปแบบการ
เขียนโครงการ

ด้าน
วัฒนธรรม 

และศิลปะของ
มหาวิทยาลัย 

1.ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.มหาวิทยาลัยมี
รูปแบบการเขียน
โครงการด้าน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

   /         
ฝ่ายบริหาร 

(ไม่ใช้
งบประมาณ ) 

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร/

นักวิชาการ
ศึกษา      

(นส.จารุณี        
คงเมือง) 
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โครงการการประหยัด
พลังงาน 

 
 

เพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงการ
ใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า 

ม.ค.55 / มี.ค 
/ มิ.ย/ก.ย. 55 

ลดการใช้
พลังงานท่ี
เกินความ
จ าเป็น 

ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
  /   /   /   / 

ฝ่ายบริหาร
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ภัณฑารักษ์ 
(นายจาระไน 
ไชยโยธา) 




