
 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

เมื่อวันที ่25 กันยายน 2560  



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงานใหเ้กิดขึน้ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 

ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมี

แนวทางและทิศทางที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  

 แผนปฏิบัติการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2560 - พ.ศ. 

2564) วิเคราะหข์้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และวิเคราะห์ SWOT ซึ่งพบว่า มีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่

ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพ 

 



 ส านักศลิปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาต าแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกด าเนินการเอง” แล้ว

มีความเห็นว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นต าแหน่งที่ท้าทายการด าเนินงานแล้ว แต่เมื่อพิจารณา

คะแนนการประมวลผลของต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้นั้นมีปริมาณค่อนข้างต่ า ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมจึงลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

เพี่อให้ต าแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกด าเนินการเอง” มีความท้าทาย และสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันมากยิ่งขึน้  

 ส านกัศิลปะและวัฒนธรรมได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ

หน่วยงานสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่การเรยีนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

 "The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture 

Resource Center at the National and International levels" 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล  

 2. ใหบ้ริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของ

ผลงานวิจัยและแหลง่ขอ้มูลเครือขา่ย 

 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality)  

 3. เครือขา่ย (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 



 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สร้างองค์การแหง่การเรยีนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับ

นานาชาต ิ

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด

ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร จัดสรร

และใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเกี่ยวกับศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยและสากล 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ 1) คะแนนเฉลี่ยการประกัน

คุณภาพภายในประจ าปี (≥4.20 คะแนน) 2) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย (ระดับ ≥4.00) 3) คะแนนเฉลี่ย



ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (≥4.25 คะแนน) 4) 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน (ร้อยละ 

≥95.00) 5) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย(ร้อยละ ≥80.00) 6) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥25.00)  7) ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กร

สุขภาวะ (ร้อยละ ≥77.00) 8) ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (ระดับ ≥4.51) 9) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม
และลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี  (ร้อยละ 100) 10) 

ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของ

มหาวิทยาลัย (ระดับ ≥4.01) และ 11) รายได้ที่เกิดจากการจัดหารายได้ด้วยโครงการบริการ
วิชาการ (500,000 บาท) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับประเทศ

สมาชิก ASEAN และประเทศที่มีการตกลงความร่วมมือ และสร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์และรวบรวมเป็นระบบบนฐานขอ้มูล 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ 1) ร้อยละของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 100) 2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย (1 เครือข่าย) 3) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 100) 4) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

(ร้อยละ ≥80.00) 5) จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (1 
ฐานความรู้/องค์ความรู้) 6) จ านวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์

พระวิมาดาเธอฯ (15,000 คน) 7) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ ≥40.00) 8) ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ (ร้อยละ ≥50.00) 9) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย (ระดับ 5) 10) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 

(ระดับ 5) และ 11) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ (ระดับ 5) 

 



 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ เชิง

ยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร ์ดังนี ้
 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1. พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าว

เข้าสูเ่อตทัคคะอย่างย่ังยนื 

9 11 5 13 

2. สร้างสรรค์และบูรณาการศลิปะและ

วัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

10 11 7 12 

รวม 19 22 12 25 

 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถสรุปเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังนี ้ 

 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1. พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าว

เข้าสูเ่อตทัคคะอย่างย่ังยนื 

9 11 5 13 

2. สร้างสรรค์และบูรณาการศลิปะและ

วัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

10 11 7 12 

รวม 19 22 12 25 
 

 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 22,450,400 บาท โดยแบ่งเป็น 1) ภาคปกติ จ านวน 3,237,700 บาท 2) 

ภาคพิเศษจ านวน 472,700 บาท และ 3) งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 18,740,000 บาท 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร์ มดีังนี ้

 
 



ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

งบประมาณ

แผ่นดิน 
รวม 

1. พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าว

เข้าสูเ่อตทัคคะอย่างย่ังยนื 

1,882,350 342,700 280,000 2,505,050 

2. สร้างสรรค์และบูรณาการศลิปะและ

วัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

400,000 130,000 18,460,000 18,990,000 

งบบุคลากร 955,350 - - 955,350 

รวมงบประมาณ 3,237,700 472,700 18,740,000 22,450,400 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 5 โครงการ จ านวนแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความพร้อมของ

บุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ มี

โครงการวาระส าคัญ ประจ าปี (Agenda) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-Ranking) 2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3) โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ใน

แหลง่เรียนรู ้และ 4) โครงการขยายเครอืข่ายความร่วมมือภายในประเทศ 

 แนวทางการด าเนินการ 

 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนว

ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การ

ปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

 1. เสริมสรา้งความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขององคก์รที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่



จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

  1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้อง

กับแนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

  1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าแผน

ยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

  1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิง

ยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การประเมินผลงาน 

  1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์

อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า 

และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 

บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

  2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น  

  (1) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

  (3) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

  (4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (5) แผนพัฒนาบุคลากร 

  (6) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  (8) แผนการจัดการความรู้ 

  (9) แผนบริหารความเสี่ยง 

  (10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

  (11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

  (12) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

  (13) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 



  (14) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

  2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญ

ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน 

   2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการ

ท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังใน

หลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปใน

แนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนว

ทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างาน

เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมในการ

ขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละฝ่ายให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ

ข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

 5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 การติดตามและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมแล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง



ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จใน

หลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึง

ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ

ด าเนนิการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก

จา่ยเงนิงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในทุกๆ เดือน 

 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา 

เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระต าหนัก

ที่ประทับ มีลักษณะเป็นพระต าหนักแฝด 2 ช้ัน โดยมีทางเชื่อมหากัน ปีกซ้ายเป็นที่ประทับของ     

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ส่วนปีกขวา

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขต 

ขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระวิมาดาเธอฯ ช้ันล่าง

ก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผ่น ช้ันบนเป็นโครงสร้างไม้ ตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Italian 

Renaissance ภายใต้การดูแลการก่อสร้างของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ซึ่งพระต าหนักแห่งนี ้

นับว่าเป็นแหล่งต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในราชส านัก  

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเป็นล าดับ ดังนี้   

 พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดท าการเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพื่อ

ด าเนนิกิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

 12 มนีาคม พ.ศ. 2530 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดตัง้เป็นหนว่ยราชการ

เทียบเท่าคณะ 

 4 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ   

พระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระต าหนักสายสุทธานภดล ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

 พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง

ของสถาบัน 

 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นหนว่ยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2548 พระต าหนักได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็น

พิพิธภัณฑเ์พื่อการเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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 พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์

แถมถวัลย์ ได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการด้านดุริยศิลป์ นาฏศิลป์และ

ทัศนศิลป์ 

 พ.ศ. 2557 ช้ันบนของอาคารสายสุทธานภดลได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์อาคาร

สายสุทธานภดล 

 ปัจจุบัน ส านักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริการเยี่ยมชมต าหนักในสวนสุนันทา

ทั้งสิ้น 4 หลัง คือ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทร      

ทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น าเสนอชีวิตราชส านักฝ่ายใน

และเป็นหนึ่งในเครือข่าย Muse Pass ร่วมกับมิวเซียมสยาม ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบัน

พิพิธภัณฑก์ารเรียนรูแ้หง่ชาติ 

 

1.2 โครงสร้ำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการบริหารจัดการโดยแบ่ง

ภาระงานตามกรอบโครงสรา้งของหน่วยงาน มีทั้งหมด 4 ฝา่ย ดังนี ้

 1.  ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 2.  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 3.  ฝา่ยอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 4.  ฝา่ยวิจัย เผยแพร่และความร่วมมอืทางศลิปวัฒนธรรม 

โดยโครงการของส านักศลิปะและวัฒนธรรม ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โครงสรา้งหนว่ยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  

การบริหารงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม บริหารงานโดยผู้อ านวยการ ส านักศิลปะ

และวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้กระจายอ านาจไปสู่รองผูอ้ านวยการ 3 ฝา่ย ได้แก่  

1.  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  

2.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

3.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความรว่มมอื  

โดยรองผู้อ านวยการมีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ผลักดัน ชี้แนะแนวทาง ก ากับดูแล

การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ และด าเนินการสั่งการไปยังหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งเป็นผู้

ตรวจสอบผลการด าเนินงานภายในการควบคุมและดูแลของหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และฝา่ยวิจัย เผยแพร่และความรว่มมอืทางศิลปวัฒนธรรม ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักศลิปะและวัฒนธรรม สามารถสรุปผลงานตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 โดยจ าแนกตามข้อมูลการบริการวิชาการ ขอ้มูลการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม และข้อมูลบุคลากร ดังนี้ 

 

1.4.1  ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ

2558 

ปีงบประมำณ

2559 

ปีงบประมำณ

2560 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 33 โครงการ 36 โครงการ 30 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 33 36 30 

 

1.4.2  ข้อมูลบุคลำกร 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

3 1 - 4 3 1 - 4 3 1 - 4 

ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และ

ความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 9 2 - 11 9 2 - 11 9 2 - 11 

หมำยเหตุ ข้อมูลบุคลากร ปี 2558 เป็นต้นไป ไม่นับต าแหน่งคนงาน ลูกจา้งประจ า และหัวหน้าส านักงาน

ผูอ้ านวยการ 



 

 

7 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการทบทวน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ใน

การทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หน่วยงาน จัดท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงานให้

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังต่อไปนี ้

 1) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย

ภายในและภายนอก 

 2) ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

 3) ผูบ้ริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

 4) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และคา่นิยมหลักขององคก์ร 

 5) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และ

ผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

 6) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 7) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 8) น าเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา และน าเสนออธิการบดีอนุมัติ

แผนฯ 

 9) น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ 2561 สามารถแสดงขั้นตอน ดังภาพที ่3 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

ดังภาพที ่3 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคกุคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินใหน้  าหนักคะแนนตามล าดับ 
จากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน  
วิเคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ 

ตัวชี วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทศัน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  
รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา 
- เสนออธิการบดีอนุมัติแผนฯ 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560  - 2564) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไปสู่การปฏิบัต ิ

 

 

 

คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2560 

มีนาคม 2560 

เมษายน 2560 

เมษายน 2560 

พฤษภาคม 2560 

กุมภาพันธ์ 2560 

มิถุนายน 2560 

กันยายน 2560 

กันยายน 2560 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 
2.1  กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของส านักศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้

หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรใน

ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มี

ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวน

เพียงพอหรือไม ่

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมรว่ม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่

ท าให้องคก์รเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และ

ภัยคุกคาม (Threats) ของส านักศลิปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย

ทางการเมอืงที่มผีลกระทบกับส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผล

ต่อส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

o T-Technology เป็นการวิเคราะหแ์นวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรมโดยสามารถสรุปประเด็น

ปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.  บุคลากรมีศักยภาพ รักองค์กร ท างานเป็นทีม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 2.  การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบจัดการศึกษามีความ

เหมาะสม  

 3.  อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของส านักฯ ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 4.  อาคารโบราณสถานมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องรวมถึงรางวัล

ด้านการอนุรักษ์มชืี่อเสียงเป็นที่รูจ้ัก 

 5.  การจัดโครงการและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย 

 6.  บุคลากรมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหนว่ยงาน 

 7.  การบริหารงาน/การมอบอ านาจหนา้ที่มคีวามคล่องตัวและชัดเจนตอ่การปฏิบัติงาน 

 8.  การประชาสัมพันธ์องค์กรมีความหลากหลายช่องทาง 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.  การบริการวิชาชีพด้านศลิปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชนโดยรับยังมจี านวนน้อย 

 2.  การสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่สอดคล้องกับกระแส

ความเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 3.  รูปแบบ/วิธีการให้ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่สอดคล้องกับ

กระแสความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 4.  ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่ ากว่า

เป้าหมาย 

 5.  บุคลากรไม่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ 
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 6.  การบริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการที่ก าหนด 

 7.  ปัจจัยภายนอกที่ท าให้การใชจ้า่ยงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

 8.  การจัดโครงการขาดการเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับแผนการจัดตั้งค าของบประมาณ เช่น 

วัตถุประสงค์โครงการ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

 9.  การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ  

2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O)(8 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนภารกิจทางศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรช์าติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 2.  ความรว่มมอืทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความรว่มมอื ASEAN 

 3.  พันธกิจและพรบ.มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 4.  เครือข่ายทางวัฒนธรรมท าให้การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานมากขึ้นและ

เป็นรูปธรรม 

 5.  นโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่างจริงจังและ

มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 6.  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายส่งเสริมและขยายความร่วมมือและมีศูนย์อาเซียนเป็น

หนว่ยงานสนับสนุนใหก้ารจัดการเครือขา่ยมีความเขม้แข็ง 

 7.  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่

รวดเร็ว 

 8. นวัตกรรมด้านระบบการศึกษาเพิ่มความรู้ด้านศิลปะเข้าไปนอกเหนือจาก

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (From STEAM to STEAM)จัง  

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.  วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture  Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของ

เยาวชนรุ่นใหม ่

 2.  การด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมมีปริมาณ/จ านวนมากทั้งที่ถูกต้องและไม่

ถูกต้อง 

 3.  ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concert) เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม 

 4.  ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงขอ้มูลส่งผลตอ่ระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคล 

 5.  นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักศลิปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า ประเด็นใดมี

ความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 16 ท่าน เป็น

ผู้ประเมิน จากนั้นจึงน าข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ และผลการวิเคราะห์

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง”    

ดังภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตร์ 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาต าแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกด าเนินการเอง” แล้วมี

ความเห็นว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นต าแหน่งที่ท้าทายการด าเนินงานแล้ว แต่เมื่อพิจารณา

คะแนนการประมวลผลของต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้นั้นมีปริมาณค่อนข้างต่ า ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมจึงลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

เพี่อให้ต าแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกด าเนินการเอง” มีความท้าทาย และสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันมากยิ่งขึน้ 
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวทิยำลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ใน

เร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าดี พูดด ีแต่งกายด ี

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ี

รับผิดชอบตอ่สังคม ท าดี มุง่คณุภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม 

และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีี

ทันสมัย มปีระสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นต้นแบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with 

creative and innovative concept) 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 

4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture 

based on Suan Sunandha Heritage) 
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พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัด

ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของ

โลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่าน

การแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้

เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 
 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide 

academic services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and 

develop services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and 

develop knowledge for society) 

5) สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern 

management system for versatility) 
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เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2560 – 

2564) (The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้

ก้าวไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวชิาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อ

น าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุก

มิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ

การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 
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4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น

นอกจากศาสตร์ที่ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการ

สอน 

3) สรา้งให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้าน

การวิจัยและสรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ

เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

ภาพที่ 5 เปา้หมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะ

ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์

เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือขา่ยความร่วมมอืที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อ เสียงให้เป็นที่

รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2574) มาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ     

มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustrinably) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship 

to link local to Network)   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

ทั้งนีม้หาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่

ละยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลักคือ ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสังคม เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คอื 1.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาต ิ2.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  

3. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 4.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม

เกณฑ์ QS 5.จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 6.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อการ

ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 7.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 8.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 9.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 

10.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย และ 11.ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
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นานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่

สังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย  2.ร้อยละ

ของบทความวจิัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 3.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของ

นักศึกษาและผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 5.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 6.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

หรือทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 7.จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้

ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรอืผูน้ าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 9.เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 

10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ั้งหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตรห์ลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มี

ส่วนรว่มในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัย 2.จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ระดับความพึงพอใจ

ของเครือขา่ยที่มตี่อการด าเนนิกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ 4.ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือ

ที่ด าเนินการส าเร็จตามที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่

รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัว ชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1 .ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย 

Webometrics Ranking (เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมด
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 5.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 6.ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 4 

  

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ

โครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 

เป้าประสงค์เชงิ

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยนื 10 24 27 31 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

10 17 14 14 

3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 5 6 7 8 

4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 7 10 10 10 

รวมทั้งสิ้น 32 57 58 63 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at 

the National and International levels" 
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สบืสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมสู่สากล  

 2. ใหบ้ริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย

และแหลง่ขอ้มูลเครือขา่ย 
 

3.3  ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม (Morality)  

 3. เครือขา่ย (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สรา้งองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 
 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาส านักศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสูเ่อตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างสรรคแ์ละบูรณาการศลิปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกา้วเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิผล 1.1 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมมกีาร

บริหารจัดการองคก์ร

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ย

การประกันคุณภาพ

ภายในประจ าป ี

คะแนน

เฉลี่ย 

≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 1.1 พัฒนาการ

บริหารจัดการ

องคก์รดว้ยระบบ

คุณภาพ 

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมมมีาตรฐาน

การให้บริการเป็นท่ี

ยอมรับ 

  

1.3.1 ระดับความ

เชื่อม่ันและไว้วางใจ

ของบุคลากร/

นักศกึษา/ศษิยเ์ก่าต่อ

การด าเนนิการตาม

ภารกิจของ

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

ความ

เชื่อม่ัน 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 1.2 ประยุกตก์ารใช้

ทฤษฎีความพึง

พอใจของผูใ้ช/้รับ

บริการโดยระบบ 

Marketing mix มา

ใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

โครงการจัดการขอ้

ร้องเรียน 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่าย  

บริหารงาน

ท่ัวไป 

 

             โครงการ

คุณธรรมและ

ความโปร่งใสใน

การปฏบัิตงิาน 

ผู้อ านวยการ ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 

ประสิทธิภาพ 1.3 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมมสี่วนร่วม

ในการพัฒนานักศกึษา

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ย

ความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25   โครงการพัฒนา

นักศกึษาตาม 

อัตลักษณส์วน 

สุนันทา 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

การพัฒนา

องคก์าร 

1.4 บุคลการมคีวามรู้

ความเข้าใจและมี

ศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานสูงขึ้น 

1.6.4 ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการท่ี

ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ า

สายงาน 

ร้อยละ ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 1.3 อบรมบุคลากร

ให้มีความ

เชี่ยวชาญตามสาย

งาน 

โครงการพัฒนา

ความพร้อมของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการใน

การเข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ (A) 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 

  

1.6.5 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีปฏบัิติ

ตามจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 

 

โครงการส่งเสริม

การปฏบัิตตินให้

เป็นไปตาม

จรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

ผู้อ านวยการ ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 

 

  1.6.6 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25   โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 

 

1.5 บุคลากรมคีุณภาพ

ชวีติการท างานที่ดีและ

อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี

เอื้อตอ่การท างาน 

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ย

ของความส าเร็จตาม

แนวทางการพัฒนาสู่

องคก์รสุขภาวะ 

ร้อยละ

เฉลี่ย 

≥77 ≥77 ≥77 ≥77 ≥77 1.4 พัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานและการ

บริหารจัดการพื้นท่ี

อย่างม ี

โครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดขีอง

บุคลากร

มหาวทิยาลัย 

ผู้อ านวยการ ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 

 1.6 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมมกีาร

บริหารงานท่ี

สอดคล้องตามหลัก

ธรรมาภบิาล 

1.8.1 ระดับความ

เชื่อม่ันของบุคลากร

ตอ่ระบบบริหาร

จัดการตามหลัก 

ธรรมาภบิาลของ

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

ความ

เชื่อม่ัน 

≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51  ประสิทธิภาพ โครงการก ากับ

องคก์ารท่ีดตีาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

 

  1.8.2 ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงท่ี

ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับความเสี่ยง

เทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนด

ขึน้ต่อปี  

ร้อยละ 100 100 100 100 100   โครงการบริหาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

 

1.7 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมมสีิ่งอ านวย

ความสะดวกที่รองรับ

การให้บริการท่ีสามารถ

เข้าถึงแหลง่ข้อมูลท่ี

เผยแพร่ทาง Social 

Media 

1.9.1 ความพงึพอใจ

ของนักศกึษา/

บุคลากรท่ีมีต่ออาคาร

สถานท่ีและสิ่งอ านวย

ความสะดวกของ

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01  โครงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 

1.8 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมมภีูมิทัศน์ท่ี

สะอาด สวยงาม เอือ้

ตอ่การปฏบัิตงิานและ

การให้บริการ 

        โครงการปรับปรุง

กายภาพและภูมิ

ทัศน์ท่ีเป็นมิตร 

ตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 

 

1.9 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมบริหาร

งบประมาณโดยการใช้

ประโยชนจ์ากต้นทุน

ทางวัฒนธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1.10.1 รายได้ท่ีเกิด

จากการจัดหารายได้

ด้วยโครงการบริการ

วชิาการ 

บาท 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1.5 การบูรณาการ

ระบบการจัดหา

รายได้ของ

มหาวทิยาลัยกับ

ตน้ทุนทางปญัญา

ของส านักศลิปะ

และวัฒนธรรม 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

ผู้อ านวยการ ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กิจกรรมรายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ รกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติ รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดบันานาชาติ 
 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิผล 2.1 เผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยกับ

เครอืขา่ยความร่วมมอื 

3.1.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมีผลผลิต

ท่ีเป็นประโยชน์ 

ตอ่มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  100 100 100 100 100 2.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดี

ให้กับเครอืขา่ย 

โครงการเปิดโอกาส

การมสี่วนร่วมของ

เครอืขา่ยและ

ท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 3.1.2 จ านวน

เครอืขา่ยท่ีมีสว่นร่วม

ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เครอืขา่ย 1 1 1 1 1  โครงการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับเครอืขา่ยและ

ท้องถิ่น 

รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

2.2 เผยแพร่

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ี

รู้จักต่อสาธารณชนใน

ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

4.1.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ  100 100 100 100 100 2.2 การเผยแพร่

ข้อมูลดา้น

ศลิปวัฒนธรรม

ผ่านระบบ

ฐานขอ้มูล 

โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-

Ranking) (A) 

ผู้อ านวยการ ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 

2.3 ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือ Social 

Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์และการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

4.2.1 รอ้ยละของ

การรับรู้ภาพลักษณ์

และการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 2.3 พัฒนาระบบ/

กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์

ของหน่วยงานให้

ครอบคลุมทุก

เป้าหมาย 

4. โครงการ

ประชาสัมพันธ์ 

เชงิรุก (A) 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 

คุณภาพ

บริการ 

2.4 สร้างองค์ความรู้

ศลิปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์และ

รวบรวมเป็นระบบ

ฐานขอ้มูลในระดับ

สากล 

2.4.1 จ านวน

ฐานความรู้/องค์

ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการ

วชิาการ 

ฐาน 

ความรู้/ 

องค์

ความรู้ 

1 1 1 1 1 2.4 เร่งรัดพัฒนา

แหลง่เรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรม 

รวมถึงกจิกรรมท่ี

ส่งเสริมวัฒนธรรม

ในระดับประเทศ

และนานาชาติ 

โครงการเพิ่ม

จ านวนองคค์วามรู้

ในแหล่งเรียนรู้ (A) 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 2.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ี

รู้จักและได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.4.2 จ านวนผู้มา

เยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 

3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์

หรือพพิธิภัณฑพ์ระวิ

มาดาเธอฯ 

คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการ

ให้ความส าคัญกับ

เอกลักษณ์ 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

          กิจกรรมสง่เสริม

การบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

          โครงการบริการ

แหลง่เรียนรู้ 3 ศิลป์ 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 2.6 มีเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืภายในประเทศ 

และสามารถขยาย

เครอืขา่ยเพิ่มขึ้นได้อยา่ง

ตอ่เนื่อง 

3.2.1 ร้อยละของ

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืในประเทศท่ี

มกีารด าเนนิการ

อย่างตอ่เนื่อง 

ร้อยละ ≥40.00 ≥40.00 ≥40.00 ≥40.00 ≥40.00 2.5 การจัดแสดง

และเสวนาทาง

วัฒนธรรมของ

ประเทศในกลุ่ม

สมาชิก ASEAN 

และอื่นๆ 

โครงการขยาย

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืภายใน 

ประเทศ (A) 

รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

       โครงการจัด

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ย 

รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 2.7 ความส าเร็จตาม

ข้อตกลงความร่วมมอื

ของเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

3.3.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

ข้อตกลงความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ตา่งประเทศ 

ร้อยละ ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00 ≥50.00  โครงการขยาย

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืกับ

ตา่งประเทศ 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 



 

 

31 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประสิทธิภาพ 2.8 มรีะบบและกลไก

ในการบริหารเครอืขา่ย

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.4.1 ระดับ

ความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 2.6 พัฒนาระบบ

และกลไกการ

บริหารเครอืขา่ย 

โครงการพัฒนา

และปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ

เครอืขา่ย 

รองผู้อ านวยการ

วเิทศสัมพันธ์และ

ความร่วมมอื 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

การพัฒนา

องคก์าร 

2.9 มีฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5  โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยในการ

บริหารจัดการ 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

 2.10 เผยแพร่ขอ้มูล/

องคค์วามรู้ท่ีทันสมัย

โดยใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ ของ 

Social Media ในการ

สร้างภาพลักษณท่ี์มี

ประสิทธิภาพ 

4.6.1 ระดับ

ความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ 

5 5 5 5 5 2.7 พัฒนาระบบ/

กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์

ของหน่วยงานให้

ครอบคลุมทุก

เป้าหมาย 

โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์สื่อ

สังคมออนไลน ์

(Social Media) 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่าย

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 5 แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

5.1 โครงการที่ส านักศลิปะและวัฒนธรรมด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ฝ่าย 

1. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ 2,030,000  

1.1 โครงนทิรรศการเฉลิมพระเกียรตพิระบรมวงศานุวงศ/์สวนสุนันทา 80,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2 โครงการมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา         100,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.3 โครงการฟื้นฟูเอกลักษณ์สวนสุนันทา "ส ารับเครื่องวา่ง"         100,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอ์าคารสายสุทธานภด (อาคาร 27)        1,500,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5 โครงการประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา          50,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.6 โครงการส่งเสริมการใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมใหม้ี 

     ประสิทธิภาพ 

        100,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.7 โครงการจัดท าสื่อศลิปวัตถุเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวทิยาลัย        100,000  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2. กิจกรรมส่งเสรมิการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 495,000  

2.1 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน        135,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.2 โครงการธรรมศึกษา          50,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.3 โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยวันเข้าพรรษา          30,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.4 โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์          30,000  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 



 

 

33 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โครงการ งบประมาณ ฝ่าย 

2.5 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ 

     สมเด็จพระนางเจา้สุนันทากุมารรีัตน์ พระบรมราชเทวี 

        100,000  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2.6 โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต 

     สมเด็จพระนางเจา้สุนันทากุมารรีัตน์ พระบรมราชเทวี 

         50,000  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2.7 โครงการพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิน้พระชนม์ 

     พระวมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสินนีาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 

         50,000  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

2.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  

     สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร ์

         50,000  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

3. โครงการบริการแหล่งเรยีนรู้ 3 ศลิป์ 15,000,000  

3.1 โครงการปรับปรุงอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ (อาคาร 51)  

     แหลง่การเรยีนรู้ 3 ศลิป์รัตนโกสินทร์ 

   15,000,000  ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งสิ้น 17,525,000  
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.2 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อกา้วเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2561 

ประสิทธิผล 1.1 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมมกีารบริหาร

จัดการองคก์รอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจ าป ี

คะแนน

เฉลี่ย 

≥4.20 1.1 พัฒนาการบริหาร

จัดการองคก์รดว้ย

ระบบคุณภาพ 

โครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

100,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

คุณภาพ

บริการ 

1.2 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมมมีาตรฐาน

การให้บริการเป็นท่ี

ยอมรับ 

  

1.3.1 ระดับความเชื่อม่ัน

และไวว้างใจของบุคลากร/

นักศกึษา/ศษิยเ์ก่าต่อการ

ด าเนนิการตามภารกิจของ

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

ความ

เชื่อม่ัน 

≥4.00 1.2 ประยุกตก์ารใช้

ทฤษฎีความพึงพอใจ

ของผู้ใช้/รับบริการโดย

ระบบ Marketing mix 

มาใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

โครงการจัดการขอ้

ร้องเรียน 

5,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

     โครงการคณุธรรม

และความโปร่งใสใน

การปฏบัิตงิาน 

ไมใ่ช ้

งบประมาณ 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

ประสิทธิภาพ 1.3 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมมสี่วนร่วมใน

การพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

 

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความ  

พงึพอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริม หรอื

พัฒนาให้กับนักศกึษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

≥4.25   โครงการพัฒนา

นักศกึษาตาม 

อัตลักษณส์วน 

สุนันทา 

280,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2561 

การพัฒนา

องคก์าร 

1.4 บุคลการมคีวามรู้

ความเข้าใจและมี

ศักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานสูงขึ้น 

1.6.4 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการท่ี

ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสายงาน 

ร้อยละ ≥95 1.3 อบรมบุคลากรให้

มคีวามเชี่ยวชาญตาม

สายงาน 

โครงการพัฒนาความ

พร้อมของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการในการ

เข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

(A) 

250,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

  

1.6.5 ร้อยละของบุคลากร

ท่ีปฏบัิตติามจรรยาบรรณ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥80 

 

โครงการส่งเสริมการ

ปฏบัิตตินให้เป็นไป

ตามจรรยาบรรณ

วชิาชีพ 

ไมใ่ช ้

งบประมาณ 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

  1.6.6 ร้อยละของบุคลากร   

ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ ≥25   โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

35,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

1.5 บุคลากรมคีุณภาพ

ชวีติการท างานที่ดีและ

อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี

เอื้อตอ่การท างาน 

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของ

ความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุข

ภาวะ 

ร้อยละ

เฉลี่ย 

≥77 1.4 พัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานและ

การบริหารจัดการพื้นท่ี

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

โครงการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดขีอง

บุคลากรมหาวทิยาลัย 

ไมใ่ช ้

งบประมาณ 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2561 

 

 1.6 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมมกีาร

บริหารงานท่ีสอดคล้อง

ตามหลักธรรมาภบิาล 

1.8.1 ระดับความเชื่อม่ัน

ของบุคลากรตอ่ระบบ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภบิาลของ

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

ความ

เชื่อม่ัน 

≥4.51  โครงการก ากับ

องคก์ารท่ีดตีาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

1,705,050 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

 

  1.8.2 ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงท่ีได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็น

ความเสี่ยงท้ังหมดท่ี

ก าหนดขึน้ต่อปี  

ร้อยละ 100   โครงการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

ไมใ่ช ้

งบประมาณ 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 

 

1.7 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรมมสีิ่งอ านวย

ความสะดวกที่รองรับการ

ให้บริการท่ีสามารถเขา้ถึง

แหลง่ข้อมูลท่ีเผยแพร่ทาง 

Social Media 

1.9.1 ความพงึพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

มหาวทิยาลัย 

ระดับ

ความ

พึง

พอใจ 

≥4.01  โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

100,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2561 

 

1.8 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมมภีูมิทัศน์ท่ี

สะอาด สวยงาม เอือ้ต่อ

การปฏบัิตงิานและการ

ให้บริการ 

    โครงการปรับปรุง

กายภาพและภูมทัิศน์ท่ี

เป็นมติรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

30,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

1.9 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมบริหาร

งบประมาณโดยการใช้

ประโยชนจ์ากต้นทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1.10.1 รายได้ท่ีเกิดจาก

การจัดหารายได้ด้วย

โครงการบริการวิชาการ 

บาท 500,000 1.5 การบูรณาการ

ระบบการจัดหารายได้

ของมหาวิทยาลัยกับ

ตน้ทุนทางปัญญาของ

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

โครงการจัดหารายได้

ด้วยการบริการ

วชิาการ 

ไมใ่ช ้

งบประมาณ 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กิจกรรมรายการค่าใช้จา่ยบุคลากรภาครัฐ รกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติ 955,350 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหารและ

แผนงาน 

ฝ่ายแผนงาน 

และประกัน

คุณภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดบันานาชาติ 
 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2560 

ประสิทธิผล 2.1 เผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยกับ

เครอืขา่ยความร่วมมอื 

3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ย

ท่ีมีผลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ 

ตอ่มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  100 2.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดใีห้กับ

เครอืขา่ย 

โครงการเปิดโอกาส

การมสี่วนร่วมของ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น

ในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

80,000 รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

มหาวทิยาลัย 

เครอืขา่ย 1  โครงการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครอืขา่ยและท้องถิ่น 

60,000 รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 

2.2 เผยแพร่เอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยให้เป็น

ท่ีรู้จักต่อสาธารณชนใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ  100 2.2 การเผยแพร่ขอ้มูล

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ่านระบบฐานขอ้มูล 

โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย  

(U-Ranking) (A) 

80,000 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

2.3 ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือ Social Media 

ในการสร้างภาพลักษณ์

และการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก 

4.2.1 รอ้ยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ ≥80.00 2.3 พัฒนาระบบ/

กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ 

สร้างภาพลักษณข์อง

หนว่ยงานให ้

4. โครงการ

ประชาสัมพันธ์ 

เชงิรุก (A) 

400,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2560 

 
    ครอบคลุมทุก

เป้าหมาย 

    

คุณภาพ

บริการ 

2.4 สรา้งองค์ความรู้

ศลิปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์และรวบรวม

เป็นระบบฐานขอ้มูลใน

ระดับสากล 

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/

องคค์วามรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการ

วชิาการ 

ฐาน 

ความรู้/ 

องค์

ความรู้ 

1 2.4 เร่งรัดพัฒนาแหลง่

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

รวมถึงกจิกรรมท่ี

ส่งเสริมวัฒนธรรมใน

ระดับประเทศและ

นานาชาต ิ

โครงการเพิ่มจ านวน

องคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้ (A) 

80,000 ผู้อ านวยการ ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 2.5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ี

รู้จักและได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

2.4.2 จ านวนผู้มาเยี่ยมชม

แหลง่เรียนรู้ 3 ศิลป์ 

รัตนโกสินทร์หรือพพิธิภัณฑ์

พระวิมาดาเธอฯ 

คน 15,000 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการให้

ความส าคัญกับ

เอกลักษณ์ 

2,030,000 ผู้อ านวยการ ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

     กิจกรรมสง่เสริมการ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
495,000 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

      โครงการบริการแหลง่

เรียนรู้ 3 ศิลป์ 
15,000,000 ผู้อ านวยการ ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2560 

 2.6 มีเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืภายในประเทศ 

และสามารถขยาย

เครอืขา่ยเพิ่มขึ้นได้อยา่ง

ตอ่เนื่อง 

3.2.1 ร้อยละของเครอืขา่ย

ความร่วมมอืในประเทศท่ี

มกีารด าเนนิการอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

ร้อยละ ≥40.00 2.5 การจัดแสดงและ

เสวนาทางวัฒนธรรม

ของประเทศในกลุ่ม

สมาชิก ASEAN และ

อื่นๆ 

โครงการขยาย

เครอืขา่ยความร่วมมอื

ภายใน ประเทศ (A) 

90,000 รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

   โครงการจัดกจิกรรม

ตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครอืขา่ย 

50,000 รองผู้อ านวยการ

วชิาการและ

กิจกรรม 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 2.7 ความส าเร็จตาม

ข้อตกลงความร่วมมอืของ

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

3.3.1 ระดับความส าเร็จ

ของขอ้ตกลงความรว่มมือ

กับเครอืขา่ยตา่งประเทศ 

ร้อยละ ≥50.00  โครงการขยาย

เครอืขา่ยความร่วมมอื

กับต่างประเทศ 

575,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายอนุรักษ ์

พัฒนา และ 

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ประสิทธิภาพ 2.8 มรีะบบและกลไกใน

การบริหารเครอืขา่ยท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3.4.1 ระดับความส าเร็จ

ของกระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความรว่มมือ

กับเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ 

5 2.6 พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

เครอืขา่ย 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการเครอืขา่ย 

ไมใ่ช ้

งบประมาณ 

รองผู้อ านวยการ

วเิทศสัมพันธ์และ

ความร่วมมอื 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

การพัฒนา

องคก์าร 

2.9 มีฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.5.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/ปรับปรุง 

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ย 

ระดับ

ความ 

ส าเร็จ 

5  โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยในการบริหาร

จัดการ 

ไมใ่ช ้

งบประมาณ 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 



 

 

41 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ค่าเปา้หมาย 
แผนงาน/กลยทุธ ์

โครงการ 

เชิงยุทธศาสตร ์
งบประมาณ ผู้ก ากับดูแล 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ ปี 2560 

 2.10 เผยแพร่ขอ้มูล/องค์

ความรู้ท่ีทันสมัยโดยใช้

เทคโนโลยแีละเครื่องมือ

ตา่งๆ ของ Social Media 

ในการสร้างภาพลักษณ์

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ระดับ

ความ

ส าเร็จ 

5 2.7 พัฒนาระบบ/

กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณข์อง

หนว่ยงานให้

ครอบคลุมทุก

เป้าหมาย 

โครงการปรับปรุง

เว็บไซต์และ

ประชาสัมพันธ์สื่อ

สังคมออนไลน ์(Social 

Media) 

50,000 รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

และความรว่มมือ 

ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 
การแปลงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด

การประสานความร่วมมอืในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

2. เพื่อปรับประบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจในแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนว

ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การ

ปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขององคก์รที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็น

หลัก 

 1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

 1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์

ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การประเมินผลงาน 

 1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 

บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

  2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อาทิเช่น  
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   (1) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   (2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

   (3) แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

   (4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

   (5) แผนพัฒนาบุคลากร 

   (6) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

   (7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

   (8) แผนการจัดการความรู้ 

   (9) แผนบริหารความเสี่ยง 

   (10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

   (11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

   (12) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

   (13) แผนปฏิบัติการด้านการสรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

   (14) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

  2.2 ก าหนดขัน้ตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้น

ที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของ

กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน 

  2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการ

ท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังใน

หลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปใน

แนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ

ด าเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่ อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างาน

เพื่อมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน

แผนงาน/ โครงการของแต่ละฝ่ายให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

 5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 

 การติดตามและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมแล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จใน

หลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

 1. การตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิง

ยทุธศาสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึง

ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้

การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4. การตดิตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในทุกๆ เดือน 

 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อ

เชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

สู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า 

ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 

16 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฏดังนี้ 

 

 1. น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง 

    เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 
 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 101 04 อาคารโบราณสถานมคีุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่อง

รวมถึงรางวัลด้านการอนุรักษ์มชืี่อเสียงเป็นที่รูจ้ัก 

S2 97 01 บุคลากรมีศักยภาพ รักองค์กร ท างานเป็นทีม และพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง  

S3 55 05 การจัดโครงการและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความ

หลากหลาย 

S4 51 03 อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของส านักฯ ที่มคีุณค่าทาง

ศลิปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

S5 37 02 การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผน่ดินและงบจัดการศกึษามี

ความเหมาะสม 

S6 35 08 การประชาสัมพันธ์องค์กรมีความหลากหลายชอ่งทาง 

S7 23 06 บุคลากรมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

S8 14 07 การบริหารงาน/การมอบอ านาจหน้าที่มคีวามคล่องตัวและชัดเจนต่อ

การปฏิบัติงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน 

    เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 
 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 26 07 ปัจจัยภายนอกที่ท าให้การใชจ้่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนด 

W2 24 05 บุคลากรไม่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรูด้้านศลิปะและ

วัฒนธรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

W3 22 04 ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ใน

ระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

W4 15 01 การบริการวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชนโดยรับยังมี

จ านวนน้อย 

W5 15 02 การสร้างองค์ความรูค้วามเข้าใจด้านศลิปะและวัฒนธรรมไม่สอดคล้อง

กับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและสภาพแวดล้อมทางสังคม 

W6 6 03 รูปแบบ/วิธีการใหค้วามรู้ความเข้าใจด้านศลิปะและวัฒนธรรมไม่

สอดคล้องกับกระแสความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

W7 4 09 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ 

W8 1 08 การจัดโครงการขาดการเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับแผนการจัดตั้งค าขอ

งบประมาณ เช่น วัตถุประสงค์โครงการ จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

W9 0 06 การบริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการที่ก าหนด 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. น้ าหนักคะแนนของโอกาส 

    เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 
 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 67 04 เครือข่ายทางวัฒนธรรมท าให้การพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรมมีผลงาน

มากขึ้นและเป็นรูปธรรม 

O2 49 06 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายส่งเสริมและขยายความรว่มมอืและมีศูนย์

อาเซียนเป็นหนว่ยงานสนับสนุนให้การจัดการเครือข่ายมีความเข้มแข็ง  

O3 42 01 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนภารกิจทางศลิปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

O4 37 02 ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความ

ร่วมมือ ASEAN 

O5 23 03 พันธกิจและพรบ.มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา  

O6 18 05 นโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่าง

จรงิจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

O7 9 07 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ท าให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว 

O8 8 08 นวัตกรรมด้านระบบการศกึษาเพิ่มความรูด้้านศิลปะเข้าไป

นอกเหนอืจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

(From STEAM to STEAM) 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4. น้ าหนักคะแนนของภัยคุกคาม 

    เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางตอ่ไปนี้ 
 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 49 01 วัฒนธรรมกระแสนยิม (Popular Culture  Pop Culture) มีอทิธิพลต่อ

แนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ 

T2 43 05 นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

T3 4 04 ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงขอ้มูลส่งผลต่อระดับการรับรู้ของแต่ละ

บุคคล  

T4 3 03 ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concert) เปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

T5 2 02 การด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมมีปริมาณ/จ านวนมากทั้งที่

ถูกต้องและไม่ถูกต้อง 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 5. ต าแหนง่ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

     ส านักศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในต าแหนง่ “รุกด าเนินการเอง” ดังแสดงจากภาพ

ข้างล่างนี้ 

 
 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาต าแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกด าเนินการเอง” แล้ว

มีความเห็นว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นต าแหน่งที่ท้าทายการด าเนินงานแล้ว แต่เมื่อพิจารณา

คะแนนการประมวลผลของต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้นั้นมีปริมาณค่อนข้างต่ า ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมจึงลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 

เพี่อให้ต าแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกด าเนินการเอง” มีความท้าทาย และสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันมากยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรมลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง 

(ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

 05 บุคลากรไม่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ (ระดับ 3) 

 04 ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่ า

กว่าเป้าหมาย (ระดับ 3) 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับ

ในการมุง่มั่นปรับปรุง (ระดับ 4) = สูง (ระดับ 5) = สูงมาก) ดังนี้ 

 01 วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture  Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของ

เยาวชนรุ่นใหม ่(ระดับ 3) 

 05 นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ระดับ 3) 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บรหิารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สรุปรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. อาจารย์อนันตชัย   เอกะ ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์   วรรณดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

3. อาจารย์ศริิมาลย์   วัฒนา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

4. อาจารย์จนิต์จริา   บุญชูตระกูล รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ความรว่มมอื 

5. นางสาวสุลาวัลย์   พันธ์ศร ี หัวหนา้ส านักงานผูอ้ านวยการ 

6. นางพรรษภรณ ์   โฆษิตกานต์ หัวหนา้ฝา่ยอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

7. นางสาวลักขณา   นาคกล่อม หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวจิตรานุช    เวสา หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

9. นายวาทะฤทธิ์   ลีลาฤทธิ์ ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

10. นางศิฐิมา    ศรอีุรัตน์ ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

11. นางสาวสาลินี    บุญสมเคราะห์ ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

12. นางสาวสุมนา   เขียนนิล ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

13. นายกษิดศิ   คงปาน ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

14. นายชนะภพ   วัณณโอฬาร ฝา่ยอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
15. นางสาววณิชยา   บุษบงษ ์ ฝา่ยอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
16. นางสาววิมลฉัตร   เลิศคชสีห์ ฝา่ยอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

ภาคผนวก 5 
หนังสือขออนมุัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


	2 บทที่ 1 2 3 .pdf
	2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
	2.1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
	2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)

	2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
	2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
	2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)(8 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้
	2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
	2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
	2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน

	ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
	(พ.ศ. 2560 - 2564)
	3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
	3.2  พันธกิจ (Mission)
	3.5 วัฒนธรรม (Culture)
	3.6  อัตลักษณ์ (Identity)
	3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
	3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
	3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)


