Action Plan Institute of Culture and Arts
แผนปฏิบัตกิ ารของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจาปี งบประมาณ 2556
แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

1.ยุทธศาสตร์ การ
มุ่งมัน่ พัฒนา
สถาบันสู่ การเป็ น
ศู นย์ กลางในการ
บริการวิชาการ
และเผยแพร่
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ ทีไ่ ด้ รับ
การยอมรับ

1

กิ จ กร ร ม ป ร ะ เ มิ น
คุณค่าเอกสารจดหมาย
เหตุ(SAP35)

2

โครงการหอจดหมาย
เหตุ แ ล ะแ หล่ ง เ รี ย น รู้
ชุ ม ชนด้ า นวัฒ น ธรรม
และศิ ล ปะ จัง หวัด นคร
น า ย ก แ ล ะ จั ง ห วั ด
สระแก้ว

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

กิจกรรมที่ 1
นิทรรศการประเพณี การเกิด

เ พื่ อ จั ด เ ก็ บ
เอกสารจดหมาย
เหตุ ที่ มี คุ ณ ค่ า
ของมหา
วิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ

1. เพื่อสร้างความ
เป็ นหนึ่งเดียวกัน
ของชุมชน
องครักษ์กบั
มหาวิทยาลัย

กิจกรรมที่ 2
ผลิตสื่ อด้านวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย เพื่อชุมชน
ยัง่ ยืน จ.นครนายก
กิจกรรมที่3
นิทรรศการและสื่ อแหล่ง
เรี ยนรู้วฒั นธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย จ.นครนายก

2. เป็ นแหล่ง
ให้บริ การวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ

พ.ย.55
ก.ย.56

1.จานวน
หน่วยงานที่
ประเมิน

1. จานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม

1 หน่วยงาน

1 มี.ค.
1 พ.ค.56

ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

ผูร้ ับผิดชอบ

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั
(ไม่ใช้ งปม.)

หน.งาน
หอจดหมาย
เหตุ

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั
(งปม.เงิน
แผ่นดิน
838,500 บาท)

รอง ผ.อ.
ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั /
ภัณฑารักษ์/
นักเอก
สารสนเทศ

1,000 คน

15 ธ.ค.55
31 ม.ค.56
15 ธ.ค.55
30 มิ.ย.56

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

130,800 บาท
2. ความพึง
พอใจของการ
ให้บริ การ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90
250,500 บาท

136,900 บาท

-2แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

กิจกรรมที่ 4
นิทรรศการและสื่ อบุคคล
สร้างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมที่ 5
นิทรรศการและสื่ อแหล่ง
เรี ยนรู้วฒั นธรรมและภูมิ
ปัญญาไทย จ.สระแก้ว
กิจกรรมที่6
นิทรรศการหมุนเวียน

3

4

1. เพื่อสร้างความ
เป็ นหนึ่งเดียวกัน
ของชุมชน
องครักษ์กบั
มหาวิทยาลัย

2. เป็ นแหล่ง
ให้บริ การวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม
และศิลปะ

1. เพื่อส่ งเสริ มให้
เยาวชนตระหนัก
ถึงโทษและ
อันตรายของยาเสพ
ติด
2. บูรณาการ
วิชาการเพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
ห่ างไกลยาเสพติด

ม.ค.56

โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
เอกสารและหนั ง สื อ
วิ ช าการ เพื่ อ เผยแพร่
ผลงานด้านวัฒ นธรรม
และศิลปะ

1.เพื่อเผยแพร่ ผลงาน
วิชาการและวิจยั
2.เพื่อส่งเสริ ม
นักวิชาการด้าน
วัฒนธรรมเผยแพร่
ผลงาน

ธ.ค.55

วม

3. การนาความรู ้

ไม่นอ้ ยกว่า

ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 90

1 มี.ค.
30 เม.ย.56

โครงการงานวัน เด็ ก
ประจ าปี 2556 มหา
วิ ท ยา ลั ย ศรี น ค ริ น ท ร
วิ โ รฒ “เทศการวัน เด็ ก
สื บ สานวัฒ นธรรมไทย
และ ห่างไกลยาเสพติด”

ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

ผูร้ ับผิดชอบ

126,800 บาท

1 ธ.ค.55
30 มิ.ย.56
1 มี.ค.
30 เม.ย.56

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

178,700 บาท

รอง ผ.อ.
ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั /
ภัณฑารักษ์/
นักเอก
สารสนเทศ

14,800 บาท
1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความตระหนัก
ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ ด้าน
วัฒนธรรม/ด้านยา
เสพติดและการ
บริ การ
3.ความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ
1.สื่อสิ่งพิมพ์
2.สื่อมัลติมีเดีย
3.ความพึงพอใจ
4.จานวนผูใ้ ช้บริ การ
แห่งให้ขอ้ มูล

ไม่ต่ากว่า
2,000 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม.บก.16
1,350,000
บาท)

รอง ผอ.
ฝ่ ายบริ หาร

ศูนย์ศิลป
กรรมฯ
(งปม.บก.16
100,000
บาท)

รอง ผอ.
ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
1.สื่ อสิ่ งพิมพ์ 3 เล่ม
2.สื่ อมัลติมีเดี ย 5
เรื่ อง
3.ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริ การ ร้อยละ80

4.จานวนผูเ้ ข้าใช้
บริ การไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 จาก
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้

-3แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

5

โ ค ร ง ก า ร ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม เพื่ อ การ
พัฒนาสุนทรี ยะ
กิจกรรมนิทรรศการ
“ธรรมะ ธรรมดา
ธรรมชาติ”
กิจกรรมนิทรรศการ
“รู ปธรรม จิตรกรรม
(ตัง-จ่าง)”
กิจกรรมนิทรรศการ
“ป่ า ท้องฟ้ า
ขุนเขา”

6

โครงการบริ การด้านพื้นที่
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒ นาสุ น ทรี ยะ : ศู น ย์
ศิ ล ปกรรมแห่ งประเทศ
ไทย/หอเกียรติยศ/
ห อ จ ด ห ม า ยเ ห ตุ ม ศ ว /
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย

1.เพื่อเผยแพร่
ผลงานศิลปะเพื่อ
พัฒนา
สุ นทรี ยศาสตร์

2.เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ทางด้าน
สุ นทรี ยศาสตร์
ในรู ปแบบ
นิทรรศการ
ศิลปะ

เพื่อให้บริ การ
พื้นที่สาหรับจัด
กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะแก่หน่วย
งาน ภายในและ
ภายนอก

ธ.ค.55
- มี.ค.56

ก.พ.55
- เม.ย.56

มิ.ย.55
- ส.ค.56

ธ.ค.55
ก.ย.56

1.ผูช้ ม
นิทรรศการ

2,000 คน

2.สามารถนา
สุ นทรี ยภาพที่
ได้รับไปใช้
ประโยชน์

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลป
กรรมฯ
(งปม.บก.16
1,500,000
บาท)
(500,000 บาท)

(500,000 บาท)

3.ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

รอง ผอ.
ฝ่ ายพัฒนา
ศูนย์
ศิลปกรรมฯ/
หน.งาน
บริ หาร ศูนย์
ศิลปกรรมฯ

(500,000 บาท)

1.จานวน
หน่วยงานที่ใช้
บริ การ

10 หน่วยงาน

2.ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ
ให้บริ การและ
พื้นที่

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ศูนย์ศิลป
กรรมฯ
(ไม่ใช้ งปม.)

รอง ผอ.
ฝ่ ายพัฒนา
ศูนย์
ศิลปกรรมฯ/
หน.งาน
บริ หาร ศูนย์
ศิลปกรรมฯ

-4แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

2.ยุทธศาสตร์ การ
สร้ างการเรียนรู้
และทานุ
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ โดยการ
เชื่อมโยงและ
ประสานกับการ
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต

1

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ฝ่ ายบริ หาร

หัวหน้างาน

(งปม.

บริ หาร

เงินรายได้

พิพิธภัณฑ์

200,000

และบริ การ

โครงการเนื่ องในวัน
ส า คั ญ ต่ า ง ๆ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมวันมหาวิทยาลัยฯ

เม.ย.56

- กิจกรรมวัน
ศ.ดร.สุ ดใจ เหล่าสุ นทร

มิ.ย.56

- กิจกรรมวัน
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนม พรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ
- กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนม พรรษาพระบาท
สมเด็จพระราชินีฯ
-กิจกรรมวันสถาปนา
สถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ ครบรอบ
13 ปี

1.เพื่อส่งเสริ ม
การทานุ บารุ ง
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ
2.สร้างความ
ตระหนักใน
คุณค่า
สถาบันการศึกษา
และสถาบันหลัก
ของชาติ

ก.ย.56

ธ.ค.55

ส.ค.56

1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ไม่ต่ากว่า
500 คน

2.ความพึง
พอใจผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

3.ความ
ตระหนักใน
คุณค่า
สถาบันการศึก
ษาและสถาบัน
หลักของชาติ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ก.ค.56

--

บาท)

-5แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

-กิจกรรมวัน เข้าพรรษา
-กิจกรรมวัน “อาสาฬหบูชา”
-กิจกรรมศึกษาศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม
2

3

4

โครงการจัดทาแผน
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วั ฒ นธรรมระหว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิ
ทยาลัย กจิ ต สานึ ก
โครงการปลู
ในการอนุ รั ก ษ์ สื บสาน
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ศิ ล ป ะ
แก่ นิ สิ ต : โครงการปลู ก
ต้นกล้าวัฒนธรรม

โครงการสงกรานต์
สานวัฒนธรรม ดื่ มด่ า
วิ ถี ไ ทย ร่ ว มใจผสาน
ชุมชน

1.เพื่อส่ งเสริ มการ
ทานุบารุ ง
วัฒนธรรมและ
ศิลปะ
2.สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า
สถาบันการศึกษา
และสถาบันหลัก
ของชาติ

ก.ค.56

1.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ไม่ต่ากว่า
500 คน

ก.ค.56

2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ส.ค. 56

3.ความตระหนักใน
คุณค่า
สถาบันการศึกษา
และสถาบันหลัก
ของชาติ

ก.พ.56

1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
3.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

1.การอนุรักษ์และ
สื บสานประเพณี
สงกรานต์
2.สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรม
ไทย

เม.ย.56

1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์
3.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

ไม่ต่ากว่า
40 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม เงิน
แผ่นดิน
235,000
บาท)

รอง.ผอ.
ฝ่ ายบริ หาร

ไม่ต่ากว่า
200 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม เงิน
แผ่นดิน
235,000
บาท)

รอง.ผอ.
ฝ่ ายบริ หาร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วม
โครงการได้ศึกษา
เรี ยนรู ้วฒั นธรรม
อันหลากหลายจาก
กิจกรรมและ
ประสบการณ์
จริ งในพื้นที่

ก.พ
.

ผูร้ ับผิดชอบ

ผูอ้ านวยการ

2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2.สรุ ปแผนหรื อ
แนวทางการ
ดาเนินงาน

ม.ค

ไตรมาสที่ 4

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม.
เงินรายได้
100,000
บาท)

ไม่ต่ากว่า 20
หน่วยงาน

พ.ค.56

ธ.ค

ไตรมาสที่ 3

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

1.หน่วยงานเข้าร่ วม
โครงการ

1.เพื่อสร้างเครื อข่าย
ด้านวัฒนธรรมแก่
หน่วยงาน
2.แลกเปลี่ยน
ประสบการทางาน
ด้านวัฒนธรรม

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1 ฉบับ

สถาบันฯ

-6แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

5

6

โครงการลอยกระทง
ส า น ง า น ศิ ล ป์ ศ รี
นคริ นทร์ถิ่นวัฒนธรรม

โครงการปฏิ บั ติ ต น
ตามแนววิถีพุทธเพื่อยก
ระดับ คุ ณ ภาพสั ง คมที่
ยัง่ ยืน
กิจกรรมละครเวทีศีล 5

7

โครงการแต่ งผ้าไทย
อย่างไรให้ทนั สมัย
ครั้งที่ 2

1.เพื่อฟื้ นฟู
ส่ งเสริ ม และ
อนุรักษ์ประเพณี
วันลอยกระทง
2.เพื่อเป็ นพื้นที่ใน
การจัดแสดงงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม

พ.ย.55

1.เพื่อส่งเสริ มให้มี
ส่วนร่ วมในการสื บ
สานประเพณี การ
เข้าพรรษา

ก.พ.56

2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระธรรมคาสัง่ สอน
และคุณธรรมในการ
ดาเนินชีวิต
1.เพื่อส่งเสริ มให้
บุคลากรมีส่วมร่ วมใน

พ.ค.55

การอนุรักษ์วฒั นธรรม
และภูมิปัญญาผ้าไทย
2.เพื่อให้เกิดพื้นที่ใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.มีจิตสานึกใน
การสื บสาน
ประเพณี ลอย
กระทง
3.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ไม่ต่ากว่า
200 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.มีจิตสานึกใน
การปฏิบตั ิตนตาม
วิถีพุทธ
3.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ไม่ต่ากว่า
100 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

8

โครงการรณรงค์การ
แต่งผ้าไทยในวันสาคัญ
สื บ ส า น อ นุ รั ก ษ์
ศิ ลปวั ฒ นธรรมไทย
ปี 2556

1.เพื่อส่งเสริ มให้
บุคลากรมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแต่ง
ผ้าไทย
2.เพื่อเป็ นแบบอย่างให้
นิสิต
3.เพื่อสร้างความซาบซึ้ง
ในคุณค่า และสุนทรี ยะ
ในผ้าไทย

ต.ค.55
ก.ย.56

1.ความพึงพอใจ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

2.อาจารย์ บุคลากร
แต่งผ้าไทยในวัน
สาคัญ
3.นิสิตเกิดจิตสานึก
และนาไปประยุกต์
ในการแต่งกายผ้า
ไทย

ม.ค

ก.พ
.

มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
1.เข้าร่ วมกิจกรรม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 จากเป้ าที่ต้งั ไว้

แต่งกายด้วยผ้าไทย

ธ.ค

ไตรมาสที่ 3

ส.ค
..

ก.ย
.

ผูร้ ับผิดชอบ

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม เงิน
แผ่นดิน
235,000
บาท)

รอง.ผอ.
ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม เงิน
แผ่นดิน
235,000
บาท)

ผอ.สถาบัน
ฯ/
นักวิชาการ
โสตฯ

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั
(งปม.เงิน
รายได้
100,000
บาท)

รอง ผอ.
ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั

หน.งาน
บริ หาร
พิพิธภัณฑ์
และบริ การ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

1.การเข้าร่ วม
กิจกรรมของ
บุคลากร
2.การนาองค์
ความรู ้ไปใช้

ด้านศิลปวัฒนธรรมการ

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2.การนาความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ใน
การแต่งกายด้วย
ผ้าไทยไม่นอ้ ย
กว่า ร้ อยละ 80

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

/

(ไม่ใช้ งปม.)

-7แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

9

โครงการอนุ รั ก ษ์แ ละ
ท านุ บ ารุ งภู มิ ปั ญ ญาไทย
“พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ภาคกลาง : เรื อนไทยหมู่
ธ ทู ลก ระ ห ม่ อ มแ ก้ ว ”
2556

1.เพื่ออนุรักษ์ภูมิ
ปั ญญาไทย
2.เพื่อเผยแพร่ องค์
ความรู ้เกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญาไทย
3.สร้างความภูมิใจ
แก่ผชู ้ มนิทรรศการ

ก.ค.55

1.จานวนผูเ้ ข้า ร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัด
โครงการ
3.เกิดความภูมิใจและ
นาไปประยุกต์ใช้และ
เผยพร่ ต่อไป

ไม่นอ้ ยกว่า
300 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ก.ย
.

ส.ค
..

/

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หาร
(งปม.
เงินรายได้
1,000,000
บาท)

ผูร้ ับผิดชอบ

รอง.ผอ.
ฝ่ ายบริ หาร

-8แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

3.ยุทธศาสตร์ การ
รวบรวมองค์
ความรู้ และ
ฐานข้ อมูลด้ าน
วัฒนธรรมและ
ศิลปะเพือ่ เป็ น
ศู นย์ กลางแห่ ง
การศึกษา

1

โครงการจัดทาวารสาร
วิชาการสถาบันวัฒน
ธรรมและศิลปะ

2

โครงการจั ด สั ม มนา
นานาชาติ Arts & Culture

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

3

โครงการอบรมสัมมนา
นั ก วิ จั ย ด้ า นศิ ล ปวั ฒ น
ธรรม

4 โครงการวิจยั วัฒนธรรม
และศิลปะ และวิจยั องค์
(SAP38)

1.เพื่อเป็ นสื่ อกลาง
ในการเผยแพร่
ผลงานวิชาการด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ
2.เพื่อส่งเสริ ม
สนับสนุนให้อาจารย์
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
มีโอกาสเผยแพร่
ผลงานวิชาการด้าน
1.เพื่อเป็ นสื่อกลางใน
วัฒนธรรมและศิลปะ
การเผยแพร่ ความรู้ดา้ น
วิจยั วัฒนธรรมและ
ศิลปะของเอเชียทวีป
2.เพื่อเปิ ดโอกาสให้
อาจารย์และนิสิตทัว่
โลกได้นาเสนอ
ผลงานวิจยั ด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ
ระดับนานาชาติ
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2.เพื่อสร้างพื้นที่ในการ
บริ การองค์ความรู้
ทางการวิจยั ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1.เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะ
ภาษา E-Thai
2.เพื่ อศึ กษาทั ศ นคติ
ของอาจารย์ภาษาไทย
ต่ อ E-Thai เพื่ อ หา
-โครงการวิจยั “วัฒนธรรมการ
แนวทางในการพัฒนา
ใช้ภาษาของคนไทยรุ่ นใหม่:
ห ลั ก สู ต ร กา รเ รี ย น
ภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์”
การสอนภาษาไทย

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค.55
ก.ย.56

1.การเผยแพร่
บทความที่มีคุณภาพ
2.การเผยแพร่ วารสาร
อย่างต่อเนื่อง
3.การเผยแพร่ วารสาร
ออนไลน์

1.บทความที่มี
คุณภาพได้เผยแพร่
ไม่นอ้ ยกว่า 10
บทความต่อปี
2.เผยแพร่ วารสาร
ทางวิชาการ ปี ละ 2
ฉบับ
3.การดาเนินการ
วารสารออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง
(2ครั้ง/ปี )

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั
(งปม.เงิน
รายได้
150,000
บาท)

รอง ผ.อ.
ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั /
หัวหน้า
งานวิจยั
และพัฒนา

มิ.ย.56

1.มีผเู ้ ข้าร่ วม
โครงการที่เป็ น
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
2.ระดับความพึง
พอใจผูเ้ ขาร่ วม
โครงการ

ไม่ต่ากว่า
200 คน

ฝ่ ายวิชาการ

ผูอ้ านวยการ
สถาบันฯ/
รอง ผ. ฝ่ าย
วิชาการฯ/
หน.
งานวิจยั ฯ

และวิจยั
(ไม่ใช้ งปม.)

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

พ.ย.55

1.ระดับศักยภาพ
ของนักวิจยั
2.ความพึงพอใจ
การบริ การองค์
ความรู ้งานวิจยั

1.การเขียนเค้า
โครงงานวิจยั ที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 80
ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ ร้อยละ
80

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั
(งปม.เงิน
รายได้
100,000
บาท)

รอง ผ.อ.
ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั /
หัวหน้า
งานวิจยั ฯ

ต.ค. 55
ก.ย.56

จานวนงานวิจยั

3 ชิ้นงาน

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั

หัวหน้า

(50,000)
บาท)
จานวนงานวิจยั

1 ชิ้นงาน

-2-

งานวิจยั ฯ

-9แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

5

-โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา
การประกันคุณภาพการ
ศึกษา เรื่ อง“การประกัน
คุณภาพการศึกษา ของ
สถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ มศว”

1.เพื่อทราบสภาพ
การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
สถาบันฯ
2.เพื่อนาผลการวิจยั
มาพัฒนาการดาเนิน
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

-โครงการวิจยั องค์กร
เรื่ อง “ความพึงพอใจ
ผูร้ ับบริ การพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ น
ทรวิโรฒ”

1.เพื่อทราบทัศนคติ
ของผูร้ ับบริ การ
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
ไทย
2.เพื่อนาผลการวิจยั
มาพัฒนาการดาเนิน
งานของพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย

โครงการบูรณาการด้าน
ท านุ บ ารุ ง วั ฒ น ธร ร ม
แ ล ะ ศิ ล ป ะ ใ ห้ เ ป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของการเรี ยน
การสอน(RAP12)

1.เพื่อบูรณาการองค์
ความรู ้ขององค์กร
กับการพัฒนานิสิต
2.เพื่อสร้างเครื อข่าย
วัฒน ธรรมระหว่าง
หน่วยงวาน

ม.ค. 55
ก.ย.56

จานวนงานวิจยั

ม.ค. 55
ก.ย.56

จานวนงานวิจยั

ธ.ค.55-มีค.56

มิ.ย.-ก.ย.56

1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.นาความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ได้

1 ชิ้นงาน

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั
งปม.เงิน
รายได้
หมวด
ทุนอุดหนุน
วิจยั
(25,000)

1 ชิ้นงาน

ไม่ต่ากว่า
2.000 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ฝ่ ายวิชาการ
และวิจยั
งปม.เงิน
รายได้
หมวด
ทุนอุดหนุน
วิจยั
ฝ่ า(25,000)
ยบริ หาร
(ไม่ใช้ งปม.)

ผูร้ ับผิดชอบ

หัวหน้างาน
สารสนเทศ
และการ
ประชา
สัมพันธ์

หัวหน้างาน
พัฒนา
พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญา
ไทย

หน.งาน
พัฒนา
พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญา
ไทย

-10แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

4.ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาศักยภาพ
องค์ กรและ
บุคลากรเพือ่
สร้ างการเติบโต
ทีย่ งั่ ยืนให้ กบั
สถาบันฯ

1

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

โครงการประเมิ น
ความต้อ งการของผู ้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Need

เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
สถาบันฯ ได้รับการ
พัฒนางานในหน้าที่
ที่ เ หมาะสมกับ งาน
ที่ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ กา ร
พัฒนาหน่วยงานให้
เกิดประโยชน์สูงสู ด

ต.ค. 55/

1.เพื่อวิเคราะห์แผน
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน
2 . เ พื่ อ ป รั บ แ ผ น
ยุท ธศาสตร์ ให้สอด
ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัยมากขึ้น

ธ.ค. 56

โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
ตัวชี้ วดั (Kpi ) และ คา
บรรยายลั ก ษณะงาน
(Job Discription)

เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี
ความรู้ความ สามารถ
มี ท ัก ษะ สมรรถนะ
และเข้าใจและนามา
พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้
สอดคล้อ งกับ งานที่
ระบุ

ม.ค. 56

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา

เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล
เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มศว
,สกอ และ สมศ.

ม.ค.-เม.ย.
56

Assessment)

2

โ ค ร ง กา ร ท บ ท ว น
แผนยุทธศาสตร์
(ทบทวนและถ่ายทอดแผนฯ)

3

4

1.จานวนผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

ไม่ต่ากว่า
17 คน

2.ความพึง
พอใจ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

1.บุคลากรเข้า
ร่ วมโครงการ
2.ความพึง
พอใจ(ประชาพิจาย์)

ไม่ต่ากว่า
14 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

3.แผนยุทธ
ศาสตร์ สถาบันฯ

1 ฉบับ

1.จานวนผูเ้ ข้า
ร่ วมโครงการ

ไม่ต่ากว่า
21 คน

2.ตัวชี้วดั (Kpi )
และ คาบรรยาย
ลักษณะงาน (Job
Discription)

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

1.ผลประเมิน
ประกันคุณ
ภาพหน่วยงาน

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
(4.00)

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

สานักงาน
สถาบันฯ
(ไม่ใช้งปม.)

หัวหน้างาน
สารสนเทศ
และประชา
สัมพันธ์

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม.เงิน
รายได้
50,000 บาท)

หน.งาน
พิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญา
ไทย

สานักงาน
สถาบันฯ
(ไม่ใช้งปม.)

ผูอ้ านวยการ
สถาบันฯ /
ผอ.สนง
สถาบันฯ

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม.เงิน
รายได้
30,000 บาท)

รอง ผอ.
ฝ่ ายบริ หาร/
นักวิชาการ
ศึกษา
(ปฎิบตั ิ)

-11แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

5

6

กิ จ กรรมการควบคุ ม
ภายในและการบริ หาร
ความเสี่ ยง

โครงการ 5 ส

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

1.เพื่อวิเคราะห์แผน
ความเสี่ ยง
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน
2 . เ พื่ อ ป รั บ แ ผ น
ยุท ธศาสตร์ ให้สอด
ล้องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั

ธ.ค.55

1.แผนการ
บริ หารความ
เสี่ ยง

1 ฉบับ

ฝ่ ายบริ หาร
(ไม่ใช้งปม.)

รอง ผอ.ฝ่ าย
บริ หาร/
นายวิวฑั ฒน์
สมตน/
นายจาระไน
ไชยโยธา

เพื่อให้พ้นื ที่
ปฏิบตั ิงาน และ
พื้นที่ในความรับ
ผิดชอบสะอาด
พร้อมให้บริ การ
อยูเ่ สมอ

ธ.ค.55/
มี.ค.56/
มิ.ย.56/
ก.ย.56

1.เกณฑ์การ
ประเมิน 5 ส

ผ่านเกณฑ์
การ
ประเมิน

สานักงาน
สถาบันฯ
(ไม่ใช้งปม.)

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
บริ หาร
(นส.จิตภาพร
เกษประดิษฐ์)

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

สานักงาน
สถาบันฯ
(ไม่ใช้งปม.)

นักวิชาการ
เงินและบัญชี
(นางสาว
อุษณี ย ์
เล้าเจริ ญ)

1 ฉบับ

สานักงาน
สถาบันฯ
(ไม่ใช้งปม.)

ผูอ้ านวยการ
สถาบันฯ

7

โครงการประหยั ด
พลังงาน

เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร

ธ.ค.55/
มี.ค.56/
มิ.ย.56/
ก.ย.56

1.ความพึงพอใจ
ต่อการใช้
ทรัพยากร

8

โครงการการจัด การ
ความรู ้

เพื่อรวบรวม
องค์รู้แฝงให้เป็ น
รู ปธรรม และ
สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ใน
การทางานได้

ก.พ.55

1.รายงาน
สรุ ปผลองค์
ความรู ้
2.ความรู ้ความ
เข้าใจ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

-12แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ

20 หน่ วยงาน

ฝ่ ายบริ หาร
(ไม่ใช้งปม.)

นักวิชาการ
ศึกษา

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

9

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ก าหนดแนวทางความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น
เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ
ด้านการบริ การวิชาการ

เพื่อทราบความ
ต้องการและมี
แนวทางการ
พัฒนาการบริ การ
วิชาการ

ธ.ค.55

10

กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม รู ้ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา

เพื่อประเมิน
ความรู ้ดา้ นการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ของบุคลากร
สถาบันฯ

มี.ค.56

ผลการประเมิน

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60

ฝ่ ายบริ หาร
(ไม่ใช้งปม.)

หัวหน้างาน
สารสนเทศ
และประชา
สัมพันธ์

11

โครงการสานความ
สัมพันธ์เพื่อสร้างความ
สามัคคีในองค์กร

1.เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้และแนวคิด
ในการทางาน
2.เพื่อพัฒนาความ
สามัคคีในการ
ทางาน

ม.ค.56

1.ความพึงพอใจ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ฝ่ ายบริ หาร
(ไม่ใช้งปม.)

2.ตระหนักถึง
ความสามัคคีใน
องค์กร

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

รอง ผอ.ฝ่ าย
บริ หาร/
หน.งาน
บริ หาร
พิพิธภัณฑ์
และบริ การ

โครงการศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ภาคใต้

เพื่อศึกษาดู งาน
และแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู ้ ก ารจัด การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด้ า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ที่ ส า คั ญ ในพื้ นที่
ภาคใต้

ก.พ.56

1.มีความรู ้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

หน.งาน
บริ หารศูนย์
ศิลปกรรมฯ

2.ความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการ
จัดโครงการ

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

ฝ่ ายบริ หาร
(งปม.เงิน
รายได้
25,000 บาท

12

จานวน
หน่วยงาน
ในชุมชน
ที่เข้าร่ วม

ไม่นอ้ ยกว่า

-13แผนปฏิบตั ิการในการดาเนินงาน
สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์

ที่

โครงการย่อย/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2556
ตัวชี้ วดั

เป้ าหมาย

ไตรมาสที่ 1
ต.ค

13

โครงการอบรม
สัมมนาบุคลากรในมหา
วิทยาลัย

เพือ่ ให้ผเู้ ข้า
ร่ วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการดาเนินงาน
อย่างมีประสิ ทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

ม.ค./
พ.ค.56

1.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
2.ความพึงพอใจ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการมีความรู ้
เพิ่มขึ้น

ไม่ต่ากว่า
20 คน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 85

พ.ย
.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค

ม.ค

ก.พ
.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค

เม.ย

พ.ค
.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
..

ก.ย
.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริ หาร
(งปม เงิน
แผ่นดิน
200,000
บาท)

ผูร้ ับผิดชอบ

รอง ผอ.ฝ่ าย
บริ หาร/
หน.งาน
บริ หาร
พิพิธภัณฑ์
และบริ การ

