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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งหนึ่ง

ในพันธกิจหลัก คือ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานจัดการศึกษา

และหนว่ยงานสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหม้หาวิทยาลัยปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ประกันคุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนว่ยงาน 

 ในปีการศึกษา 2562 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิ เคราะห์ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและข้อก าหนดของหน่วยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ แล้วเห็นควรด าเนินงาน

ตามนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ (1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

เอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ทางวัฒนธรรม และ (3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการ

อนุรักษ์และเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ 1) เพื่อ

ก าหนดแผนงานศลิปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ

เป็นวัง 2) เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” 3) เพื่อก าหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ 

มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่

ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้

ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม  

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของปีการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ 1) ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 

2) จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ค่าเป้าหมาย จ านวน 3 องค์ความรู ้และ 3) 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  ค่า

เป้าหมาย ร้อยละ 85 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน

เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 กับหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการและกิจกรรมให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปเป็นโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ได้ทั้งหมด 115 โครงการ 

ประกอบด้วย 1) เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” จ านวน 23 โครงการ 2) เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมใน

การพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” จ านวน 5 



โครงการ และ 3) เพื่อก าหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย จ านวน 92 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการสนับสนุน ดังนี้ 3.1 โครงการน้อม

ร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์ จ านวน 13 โครงการ 3.2 โครงการส่งเสริม สืบสาน  และ

อนุรักษ์ประเพณีไทย จ านวน 28 โครงการ 3.3 โครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 14 โครงการ 3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวน 18 โครงการ 3.5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวน 17 

โครงการ และ 3.6 โครงการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ  

 อนึ่ง ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในการสื่อสารแผนงาน ผลักดันผลการ

ด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน อย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้ ตลอดจนตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการ

ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2563 ทุกไตรมาส 

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม คาดหวังว่า ผลการด าเนินงานโครงการศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งหมดจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และจะสามารถตอบโจทย์ประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยในส่วนของการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมได้อย่างมปีระสิทธิผล 
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1 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิด

ชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง

ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งได้ก าหนดภาระหน้าที่การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้

อย่างชัดเจน คือ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่ าความส านึก 

และความภาคภูมใิจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงก าหนดทิศทางการด าเนินงาน คือ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น 

“มหาวิทยาลั ยแม่ แบบที่ ดี ของสั งคม ” หรือ  Smart Archetype University of the Society  เป็ น

มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ โดยก าหนดพันธกิจของสถาบัน 4  ด้าน ได้แก่ 

 1) ให้การศึกษา (Educate) คือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

 2) วิจัย (Research) คือ มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

 3) บริการวิชาการ (Outreach) คือ การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบ

และแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) คือ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม

ของมนุษยชาติ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก าหนดภารกิจหลักของการด าเนินงานภายใต้พันธกิจ 4 

ด้าน โดยก าหนดเสาหลัก (Pillar) แห่งการขับเคลื่อนการด าเนินงาน คอื ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

คุณธรรม (Moral) เครือข่าย (Partnership) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) และวัฒนธรรม 

(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” และก าหนดวัฒนธรรมองค์การ 

(Culture) คือ ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and 
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Thai etiquette practices and seniority recognition) การปฏิบัติ งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย    

 ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมจึงเป็นภารกิจส าคัญอย่างยิ่ง

ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ

สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยข้อที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวัง

สวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ  

 นอกจากนี้ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องได้รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บรรจุ

เกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) (สมศ.) เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก บรรจุเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัด สมศ. 

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดท าร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ โดย

ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งชี้ 15 การ

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบ่งชี ้16 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจงึก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานภายในให้มีการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมใหไ้ปในทิศทางเดียวกัน 
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1.2 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

       ผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศกึษา 2562 มกีารด าเนินกิจกรรมโครงการทั้งสิน้ 60 โครงการ จากทั้งหมด 70 โครงการ คดิเป็น

การจัดโครงการตามตามแผนร้อยละ 85.71 มรีายละเอียดดังนี ้ 

     1. โครงการด้านการบริการแหล่งเรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรม มีจ านวน 6 โครงการ ด าเนินโครงการ

แล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   

      2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมสีุนทรีย์ และ

วัฒนธรรมที่ดงีาม จ านวน 64 โครงการ ด าเนินโครงการแลว้เสร็จ 54 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 84.38 

       ผลการประเมินตัวบ่งชีต้ามวัตถุประสงค์ของแผนในปีการศึกษา 2562 พบว่าผลการด าเนินงาน

บรรลุทั้ง 3 ตัวบ่งชี ้มีรายละเอียด ดังนี้ 

      1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์สารสนเทศด้าน

ศลิปวัฒนธรรม ค่าเป้ามาย 4.65 ผลการด าเนินงาน 4.77  

      2. จ านวนผูม้าเยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 3 ศลิป์รัตนโกสินทร์หรือพพิิธภัณฑพ์ระวิมาดาเธอฯ ค่า

เป้าหมาย จ านวน 18,000 คน ผลการด าเนินงาน 21,888 คน 

      3. รอ้ยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงีาม ค่า

เป้าหมายร้อยละ 90 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 93.31 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแมแ่บบที่ดขีองสังคม (Smart Archetype University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศกึษา (To Offer Education) 

2) วจิัย (To Conduct Research)  

3) บริการวชิาการ (To Provide Academic Services)  

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) 

1.5.3 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) 
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4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ Modern Management 

System for Versatility) 

 1.5.4 เสำหลัก (Pillar)  

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครือขา่ย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ 

 1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai 

Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ื่น มุ่งท า

ความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ

โลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน

สิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ 

ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความ

เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดีของ

สังคม” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...  
 

 
จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่

ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 



 
 

8 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH”  

 

 
 

  



 
 

9 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ประจ ำปีกำรศกึษำ 2563 
 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

          1.  ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

          2.  สง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

          3. สนับสนุนให้มกีารสรา้งเครือขา่ยทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

         1. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง  

   2. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” 
    3. เพื่อก าหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของตณะ/

วิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 สร้างผลงานวิชาการ วจิัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้

เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

 

 

 
 



 
 

10 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2.3.3 ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม โดยคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการทบทวน ทิศ

ทางการด าเนินงาน จัดท าแผนปฏิบัติการ ด าเนินงาน ติดตาม และผลักดันผลการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยในปีการศึกษา 25 63 

มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังตอ่ไปนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2) ทบทวนทิศทางการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

3) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4) เสนอคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาและด าเนินการ

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า 

5) เสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพื่อพิจารณาและด าเนนิการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6) เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

1. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ

เป็นวัง” 

ร้อยละ 85 

2. จ านวนองค์ความรูท้ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ 3 องค์ความรู้ 

3. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศลิปะ

และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 



 
 

11 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชี้แจงแนวทางการด าเนนิงานดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม และการจดัท าแผนปฏบัิตกิารฯ 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 

ทบทวนทิศทางการด าเนินงาน 

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

จัดท ารา่งแผนปฏิบัติการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

xit0e 

เสนอคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

เสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพื่อ

พิจารณาและด าเนินการแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ 

เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติ 

สิงหาคม 2563 

สิงหาคม 2563 

 

กันยายน 2563 

 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

 

กันยายน 2563 

 



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

   และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      12 
 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านแผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2559-2563) 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

1. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวงั”       

1) โครงการรณรงค์ และ 

ส่งเสริมเอกลักษณ์การ 

แตง่กายด้วยผ้าไทย (ทุก 

วันศุกร)์ 

เพื่อรณรงค์และ

ส่งเสริมให้บุคลากร

ของคณะครุศาสตร์มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และสบืสานวัฒนธรรม

ไทยโดยการแตง่กาย

ด้วยผ้าไทย 

จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

80 

คน 

80  

คน 

80 

คน 

80 

คน 

80 

คน 

บุคลากร 

คณะ 

ครุศาสตร์ 

- - - - - คณะ 

ครุศาสตร์ 

2) โครงการรณรงค์   

แตง่กายด้วยผ้าไทย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

บุคลากรของคณะ

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมีสว่นร่วม

ในการอนุรักษแ์ละสบื

สานวัฒนธรรมไทย 

เนน้ความเป็นวัง 

1) รอ้ยละของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จากเป้าหมายของ 

โครงการ 

2) รอ้ยละความ   

พงึพอใจของผู้เข้า 

โครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

บุคลากร 

คณะวิทยฯ์ 

- - - - - คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

3) โครงการสง่เสริม 

เรียนรู้ความเป็นวังสวน 

สุนันทา 

ส่งเสริมให้นักศกึษา

ทราบถึงประวัตคิวาม

เป็นมาของวังสวน 

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์ 

15,000 15,000 15,000 15,000 

 

 

 

15,000 คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

   และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      13 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

สุนันทา 2) รอ้ยละความ   

พงึพอใจของผู้เข้า 

โครงการ 

3) ระดับความรู้ 

ของนักศกึษาท่ีเข้า 

ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

 

4) โครงการอนุรักษ์ 

ขนมไทยชาววัง 

1) เพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วมใน 

การศึกษาวิธีการท าขนม 

ชอ่ม่วง 

2) เพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มสี่วนร่วมใน 

การรับรู้เอกลักษณ์ของ 

คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์“เนน้ความ 

เป็นวัง” 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร  

1) ระดับความรู้  

ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับวิธีการ 
ท าขนมไทย    
ชาววัง 
2) รอ้ยละของการ 

รับรู้เอกลักษณ์  

“เนน้ความเป็น 

วัง” 

3) รอ้ยละของ 

การรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการ 

ด าเนนิงานดา้น 

ศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

15,00

0 

15,000 15,000 15,000 15,000 คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วมใน 

กิจกรรมการการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการ 

ด าเนนิงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรม 

5) โครงการเสริมสร้าง 

เอกลักษณ์และ พัฒนา 

นักศกึษา  คณะ 

วทิยาการจัดการ 

เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและพัฒนาทกัษะ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยร่วมกับ

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1) ร้อยละของ 

นักศกึษาท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

2) รอ้ยละของ 

จ านวนชิ้นงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษา 

คณะ

วทิยาการ

จัดการ                                                                                                                                                                                                                                  

- - - - - คณะ 

วทิยาการ

จัดการ 

6) โครงการส่งเสริม  

อนุรักษไ์ทย-การ  แต่ง 

กายด้วยผ้าไทย 

1) เพื่อเป็นการรณรงค์ 

ส่งเสริมให้บุคลากรแตง่ 

กายด้วยผ้าไทย ซึ่งถือ 

เป็นการอนุรักษแ์ละสบื 

สานความเป็นไทย 

2) เพื่อให้ตระหนักรูใ้น 

คุณค่าวัฒนธรรมการ 

แตง่กายท่ีดงีามของชาต ิ

ระดับความพึง

พอใจของ 

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน

โครงการ 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ 

และบุคลากร

คณะ 

- - - - - คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

7) โครงการพัฒนา เพื่อก าหนดแผนงาน ร้อยละของการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศกึษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 คณะ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

เอกลักษณ์ ศลิปะและวัฒนธรรมใน

การพัฒนาและเผยแพร่

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย “เนน้

ความเป็นวัง” 

รับรู้เอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

“เนน้ความเป็น

วัง” 

85 85 85 85 85 และ 

บุคลากร

คณะ

ศลิปกรรมฯ 

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

8) โครงการวันอนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมแต่งกาย 

ด้วยผ้าไทย 

เพือ่สง่เสริมสนบัสนุน 

ให้นักศกึษาและ

บุคลากรเห็น

ความส าคัญของการ

แตง่กายผ้าไทยซึ่งเป็น

การเผยแพร่

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่

สังคม 

1) ร้อยละจ านวน 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึ 

พอใจของ 

บุคลากรและ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.45 

ร้อยละ 

90 

 

 

ระดับ 

4.45 

ร้อยละ 

90 

 

 

ระดับ 

4.55 

บุคลากรและ

นักศกึษา

บัณฑิต

วทิยาลัย 

- - 20,000 - - บัณฑิต

วทิยาลัย 

9) โครงการรณรงค์  

แตง่กายด้วยผ้าไทย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

บุคลากรของวิทยาลัย

มสี่วนร่วมในการ

อนุรักษแ์ละสบืสาน

วัฒนธรรมไทย เน้น

ความเป็นวัง 

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วม 
โครงการจาก 
เป้าหมายของ 
โครงการ 
2) รอ้ยละความ 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

บุคลากรของ

วทิยาลัย

นานาชาต ิ

- - - - - วทิยาลัย 

นานาชาต ิ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

 พงึพอใจของผู้เข้า 

โครงการ 

85 85 85 85 85 

10) โครงการส่งเสริม 

เรียนรู้ความเป็นวังสวน 

สุนันทา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

นักศกึษาทราบถึง

ประวัตคิวามเป็นมา

ของวังสวนสุนันทา 

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วม 
โครงการจาก 
เป้าหมายของ 
โครงการ 
2) รอ้ยละความ 

พงึพอใจของผู้เข้า 

โครงการ 

3) ระดับความรู้ 

ของนักศกึษาท่ี 

เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย

นานาชาต ิ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 วทิยาลัย 

นานาชาต ิ

11) โครงการรณรงค์ 

แตง่กายด้วยผ้าไทย  

(ทุกวันศุกร)์ 

 

เพื่อรณรงค์และสง่เสริม

ให้บุคลากรของวิทยาลัย

นวัตกรรมและการ

จัดการมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษแ์ละสบืสาน

วัฒนธรรมไทยโดยการ

แตง่กายด้วยผ้าไทย 

ร้อยละของการ

รับรู้เอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

“เนน้ความเป็น

วัง” 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

บุคลากรของ

วทิยาลัย 

- - - - - วทิยา 

ลัยนวัตกรรม

และการ

จัดการ 

12) โครงการรณรงค์ เพื่อสง่เสริม 1) จ านวน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน บุคลากร - - - - - วทิยาลัย
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

และส่งเสริม 

เอกลักษณ์การแตง่ 

กายชุดผ้าไทย (ทุกวัน 

ศุกร์) 

เอกลักษณ์บุคลากร 

ของวิทยาลัย 

พยาบาลฯ ในการมี 

ส่วนร่วมอนุรักษ์ 

และสบืสานความ 

เป็นไทยโดยการ 

แตง่กายด้วยผ้าไทย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของผู้เข้า  

ร่วมโครงการ 

 

ระดับ 

4.51 

 

ระดับ 

4.51 

 

ระดับ 

4.51 

 

ระดับ 

4.51 

 

ระดับ 

4.51 

วทิยาลัย 

พยาบาล 

และสุขภาพ 

พยาบาลและ

สุขภาพ 

13) โครงการส่งเสริม 

อาหารเพื่อสุขภาพ  

เมนูเด็ด “ชะคราม 

ท้องถิ่น ต ารับวังสวน 

สุนันทา” 

1) เพื่อให้รู้จักประโยชน์ 

ของอาหารเพื่อสุขภาพ 

2) เพื่อศึกษาค้นควา้ 

อาหารประจ าทอ้งถิ่น  

ต ารับวังสวนสุนันทา 

1) จ านวน 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

500 

คน 

 

 

ระดับ 

4.51 

500 

คน 

 

 

ระดับ 

4.51 

500 

คน 

 

 

ระดับ 

4.51 

500 

คน 

 

 

ระดับ 

4.51 

500 

คน 

 

 

ระดับ 

4.51 

บุคลากร

และ

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วทิยาลัย 

สหเวชศาสตร์ 

 

14) โครงการแตง่ 

กายด้วยผ้าไทย

ประยุกต ์(ทุกวันศุกร)์ 

เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให ้
บุคลากรวิทยาลัยการ 
ภาพยนตรฯ์มสี่วนร่วมใน 
การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
ประยุกต ์(ทุกวันศุกร์) สืบ 
สานวัฒนธรรมไทย “เน้น 

1) จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม

13 คน 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

13 คน 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

13 คน 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

13 คน 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

13 คน 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

บุคลากร

วทิยาลัย

การ

ภาพยนตร์

ฯ 

- - - - - วทิยาลัย

การ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแ

สดงและสื่อ

ใหม ่
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ความเป็นวัง” โครงการ 
15) โครงการเผยแพร่ 

องคค์วามรู้ 

มุมมองความเป็นวัง  

ผ่านการ 

ถ่ายทอดการวาดเส้น 

สถาปัตยกรรมอาคาร 

อนุรักษ์ 

1) เพื่อสง่เสริมการ

เผยแพร่องค์ความรู้

การวาดเส้น

สถาปัตยกรรมอาคาร

อนุรักษ ์

2) เพื่อสนับสนุน

นโยบายมหาวทิยาลัย

ด้านการส่งเสริม

เผยแพร่เอกลักษณ์ของ

หนว่ยงาน “เนน้ความ

เป็นวัง” 

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ/

กิจกรรม 

2) ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

80 

 

 

 

ร้อย 

ละ 

85 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

80 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

นักศกึษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกร

รมศาสตร์ 

16) โครงการ

นทิรรศการ 

ศลิปวัฒนธรรม 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

ด้านศิลปวัฒนธรรมชาว 

วังสวนสุนันทาในรูปแบบ 

การจัดนทิรรศการ 

หมุนเวยีน 

จ านวนองค ์

ความรู้ 

ด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรมท่ีได้รับ 

การเผยแพร่ 

 1 

องค์

ความ

รู้ 

 1 

องค์

ความ

รู้ 

 1 

องค์

ความ

รู้ 

 1 

องค์

ความ

รู้ 

 1 

องค์

ความ

รู้ 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

17) โครงการสบืทอด 

มรดกและสืบ 

สานวัฒนธรรมสวน 

สุนันทา 

1) เพื่อสง่เสริมและ

พัฒนานักศกึษาให้เกิด

ความภาคภูมใิจเห็น

ความส าคัญในดา้น

ระดับความพึง 

พอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

- นักศกึษา  

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

การอนุรักษ ์ สบืสาน 

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

และสบืสานวัฒนธรรม

สวนสุนันทา 

2) เพื่ออนุรักษ์ 

สบืสาน เผยแพร่ 

ศลิปวัฒนธรรมและ 

ศลิปวัฒนธรรมสวนสุนัน 

ทา 

18) โครงการ 

พัฒนาการให้บริการ 

แหลง่เรียนรู้ศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนากระบวนการ 

เยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้ 

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ี 

รู้จักแพร่หลาย 

ระดับความพึง 

พอใจของ 

ผู้รับบริการท่ีมา 

ใชบ้ริการแหลง่ 

เรียนรู้ 

ศลิปวัฒนธรรม 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

19) โครงการพัฒนา 

ศูนยข์้อมูลศลิป 

วัฒนธรรม 

1) เพื่อสง่เสริมสนับสนุน 

การเผยแพร่ขอ้มูล 

เกี่ยวกับประวัตเิจ้านาย 

ฝ่ายในวังสวนสุนันทา 

2) เป็นการเผยแพร่แหล่ง 

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้ 

ร้อยละความพงึ 

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

-บุคคล

ท่ัวไป 

- - - - - ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

   และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      20 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายแก่ 

บุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

20) โครงการพัฒนา 

ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการ 

เผยแพร่ 

ผลงานดา้น 

ศลิปวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อการเผยแพร่ผลงาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรมอยา่ง 

มปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละของ 

ความส าเร็จของ 

การด าเนนิงาน 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

ร้อย

ละ 

80 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

-บุคคล

ท่ัวไป 

- - - - - ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

21) โครงการรณรงค์

การแตง่กายด้วยผา้

ไทย (ทุกวันศุกร)์ 

 

1) เพื่อส่งเสริมให้ 

บุคลากรมสี่วนร่วม 

ในการอนุรักษว์ัฒนธรรม  

และภูมปัิญญาการแต่ง 

กายด้วยผ้าไทย 

2) เพื่อส่งเสริม 

ภาพลักษณ์และ 

บุคลิกภาพเป็นวัง 

3) เพื่อก าหนดแผนงาน 

ศลิปะและวัฒนธรรมใน 

การพัฒนาและเผยแพร่ 

เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน  

“เนน้ความเป็นวัง” 

1) ร้อยละของการ 

รับรู้ภาพลักษณ ์

ของ 

มหาวทิยาลัย  

“เนน้ความ 

เป้นวัง” 

2) รอ้ยละของการ 

รับรู้ภาพลักษณ ์

ในการด าเนินงาน 

ศลิปะและ 

วัฒนธรรมของ 

หนว่ยงานของ 

มหาวทิยาลัย 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

บุคลากร

ภายใน 

ส านักงาน

อธิการบด ี

- - - - - ส านักงาน

อธิการบด ี



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

   และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      21 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

22) โครงการ

เอกลักษณ์ระดับ

หนว่ยงาน 

การพัฒนาเอกลักษณ์ 

เพื่อเนน้ความเป็นวัง

ของส านักวิชา

การศึกษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส ์

ประจ าปกีารศึกษา 

2563 

เพื่อรณรงค์และ

ส่งเสริมให้บุคลากร

ของส านักวิชาการ 

ศกึษาท่ัวไปฯมสี่วนร่วม

ในการอนุรักษแ์ละสบื

สานวัฒนธรรมไทยโดย

การแตง่กายด้วยผา้

ไทย 

 ระดับความพึง

พอใจเกี่ยวกับ

การด าเนนิงาน

ตามเอกลักษณ์

ของ

มหาวทิยาลัย 

“เนน้ความเป็น

วัง” 

ระดับ

4.52 

ระดับ

4.52 

ระดับ

4.52 

ระดับ

4.52 

ระดับ

4.52 

บุคลากร

ภายใน 

- - - - - ส านัก

วชิาการ

ศกึษาท่ัวไป

ฯ 

23) โครงการจิตอาสา 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

ประจ าปกีารศึกษา  

2563  

(ผ่านระบบ 

ออนไลน์) 

1) เพื่อปลูกจิตส านกึและ

ส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมพัฒนา

ระเบียบวนิัยให้กับ

นักศกึษา 

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะ 

ในการด ารงชวีติให้กับ 

นักศกึษาและพัฒนา 

จิตใจ ให้ดีงาม มีระเบียบ 

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ 

2) ระดับความพงึ 

พอใจของ 

นักศกึษาตอ่การ 

มสี่วนร่วม 

โครงการ 

400 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

400 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

400 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

400 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

400 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

นักศึกษา - - - - - วทิยาลัย 

โลจิสติกส์

และ 

ซัพพลาย

เชน 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

วนิัย มีควากตัญญกูตเวที 

มสีัมมนาคารวะและปรัง  

ปรุงพฤตกิรรม 

3) เพื่อเส่งเสริมและเปิน 

โอกาสให้นักศกึษาเป็น 

จิตอาสา 

2. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพฒันาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” 

1) โครงการ 

พัฒนาการให้บริการ 

แหลง่เรียนรู้ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนากระบวนการ

เยี่ยมชมแหลง่เรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ี

รู้จักแพร่หลาย 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมา

ใชบ้ริการแหลง่

เรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรม 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

2) โครงการพัฒนา 

ศูนยข์้อมูล 

ศลิปวัฒนธรรม 

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การเผยแพร่ขอ้มูล

เกี่ยวกับประวัตเิจ้านาย

ฝ่ายในวังสวนสุนันทา 

2) เป็นการเผยแพร่

แหลง่เรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ี

รู้จักแพร่ หลายแก่

ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

- - - - - ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

บุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

3) โครงการพัฒนา 

องคค์วามรู้ 

ศลิปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ 

เพื่อเผยแพร่สารคดี

เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาว

วังสวนสุนันทาในสื่อโซ

เชยีวมเิดีย จ านวน 3 

ชอ่งทาง 

จ านวนองค์

ความรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมชาว

วังสวนสุนันทา 

 3 องค์

ความรู้ 

 3 องค์

ความรู้ 

 3 องค์

ความรู้ 

 3 องค์

ความรู้ 

 3 องค์

ความรู้ 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- คนในชุม

ชม 

- บุคคล

ท่ัวไป 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

4) โครงการนิทรรศ 

การศลิปวัฒนธรรม 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรมชาว

วังสวนสุนันทาในรูปแบบ

การจัดนทิรรศการ

หมุนเวยีน 

จ านวนองค์

ความรู้ดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมท่ี

ได้รับการ

เผยแพร่  

 1 องค์

ความรู้ 

 1 องค์

ความรู้ 

 1 องค์

ความรู้ 

 1 องค์

ความรู้ 

 1 องค์

ความรู้ 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- คนในชุม

ชม 

- บุคคล

ท่ัวไป 

160,00

0 

160,00

0 

160,00

0 

160,00

0 

160,00

0 

ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

5) โครงการเผยแพร่ 

องคค์วามรู้ 

ด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรมในระดับ 

นานาชาติ Google  

Arts & Culture 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของวังสวน

สุนันทาในระดับ

นานาชาต ิ

 

จ านวนองค์

ความรู้ดา้น

ศลิปะและ

วัฒนธรรมที

ได้รับการ

เผยแพร่ 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

3  

องค์

ความรู้ 

บุคคลทั่วไป - - - - - ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

3. เพื่อก าหนดแผนงานในการส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

3.1 โครงการน้อมร าลึกถึง พระมหากรุณาธคิุณของ พระราชวงศ์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

1) โครงการร าลึกใน 

พระกรุณาธคิุณ สมเด็จ 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

เจ้าฟ้านภิานภดล วิมล 

ประภาวดี กรมขุนอู่ 

ทอง เขตขัตตยินาร ี

1) เพื่อให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วม ใน 

การร าลึกพระ 

กรุณาธิคุณสมเด็จ พระ 

เจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า 

นภิานภดล 

2) เพื่อสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มสี่วนร่วม  ใน 

การรับรู้เอกลักษณ์ของ 

คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์  “เนน้ 

ความเป็นวัง” 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วม ใน 

กิจกรรมการการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ใน การ 

ด าเนนิงานดา้นศลิปะ 

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละของการ 

รับรู้เอกลักษณ์  

“เนน้ความเป็น 

วัง” 

3) ร้อยละของ 

การรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการ 

ด าเนนิงานดา้น 

ศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

และวัฒนธรรม 

2) โครงการ “พธีิ 

บวงสรวงและบ าเพ็ญ 

กุศลทักษณิานุประทาน 

ถวายแดส่มเด็จพระนาง 

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี” 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้  

กับบุคลากร นักศึกษา 

ได้ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของพิธี

บวงสรวงและบ าเพ็ญ

กุศลทักษณิานุประทาน

ถวายแดส่มเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี 

 

1) ร้อยละความ 

พงึพอใจของ 

นักศกึษา และ 

บุคลากรตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

2) จ านวน 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ  

3) ร้อยละของ 

บุคลากร   

นักศกึษาท่ีได ้

ตระหนักและเห็น 

ความส าคัญของ 

พธีิบวงสรวงและ 

บ าเพ็ญกุศล 

ทักษณิาน ุ

ประทานถวาย   

แดส่มเด็จพระนาง 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

บุคลากร 

นักศกึษา

คณะฯ 

ประชาชนใน

ชุมชน 

และบุคคล

ท่ัวไป 

 

5,000 5,100 5,202 5,306 5,412 คณะ

วทิยาการ

จัดการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

เจ้าสุนันทากุมารี 

รัตน์ พระบรมราช 

เทวี 

3) โครงการปฏบัิติ 

ธรรมและกิจกรรม 

สาธารณะประโยชน์ 

1) เพื่อเผยแพร่ 

ความส าคัญของสถาบัน 

ชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์รวมถึง 

คุณธรรม จริยธรรม 

วัฒนธรรมและค่านยิม 

2) เพื่อสง่เสริมให้ชุมชน 

เกิดความสามัคค ีความ 

มนี้ าใจเอือ้อาทรตอ่กัน มี 

การท างานเป็นหมู่คณะ  

มจีิตสาธารณะ มีการ 

บ าเพ็ญสาธารณ  

ประโยชนร่์วมกัน 

ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

บุคลากร 

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย

และ 

บุคคลทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วทิยาลัย 

นววัตกรรม

และการ

จัดการ 

4) โครงการสุนันทา 

ร าลึก 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้

นักศกึษาได้ตระหนัก

และร าลึกแค่สมเด็จ

พระนางเจา้สุนันทา

กุมารรัีตน์ พระบรม

1) จ านวน 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของ 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

บุคลากร

และ

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วทิยาลัย 

สหเวชศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ราชเทว ีใพระบาท

สมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

 

5) โครงการวันมหิดล 1) เพื่อให้อาจารย์  

เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษา 

ได้ถวายสักการะและ 

ร าลึกถึงพระเกยีรตคิุณ 

ของสมเด็จพระมหิตลาธ ิ

เบศร อดุลยเดชวกิรม  

พระบรมราชชนกท่ีมี ต่อ 

วงการแพทยแ์ละการ 

สาธารณสุขของไทย 

2) เพื่อสง่เสริมให้ 

อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ 

นักศกึษา มีสว่นร่วมใน 

การสบืสานกิจกรรมท่ี 

แสดงออกถึงความ 

กตัญญูกตเวที 

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของผู้เข้า  

ร่วมโครงการ 

300

คน 

ระดับ 

4.51 

300

คน 

ระดับ 

4.51 

300

คน 

ระดับ 

4.51 

300

คน 

ระดับ 

4.51 

300

คน 

ระดับ 

4.51 

บุคลากร

และ

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

 

- - - - - วทิยาลัย    

สหเวชศาสตร์ 

6) โครงการวันภูมิ 

ปัญญาการแพทย์ แผน 

ไทยแห่งชาติ 

1) เพื่อถวายราชสดุดี 

พระบาทสมเด็จพระ  นั่ง 

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพึง 

250

คน 

ระดับ 

250

คน 

ระดับ 

250

คน 

ระดับ 

250

คน 

ระดับ 

250

คน 

ระดับ 

บุคลากร

และ

นักศกึษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วทิยาลัย    

สหเวชศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

3 

2) เพื่อสบืสานวัฒนธรรม  

ประเพณี อันดีงามของ 

ไทย 

พอใจของผู้เข้า  

ร่วมโครงการ 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ของ

วทิยาลัย 

 

7) ร่วมพิธีบรวงสรวง 
สมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารรีัตน์  
พระบรมราชเทวี ณ  
ศูนย์การศึกษาจังหวัด 
นครปฐม 

เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา มี
ส่วนร่วมในพิธีบรวงสรวง
สมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารรีัตน์ พระ
บรมราชเทวี ณ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 

1) จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2) ร้อยละการ
รับรู้เอกลักษณ์” 
เน้นความเป็น
วัง” 
3) ร้อยละการ
รับรู้ภาพลักษณ์
ในการ
ด าเนินงานด้าน
ศิลปะและวัมน
ธรรม 

85 

คน 

 

ร้อย

ละ85 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

 

 

85 

คน 

 

ร้อย

ละ85 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

85 

คน 

 

ร้อย

ละ85 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

85 

คน 

 

ร้อย

ละ85 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

85 

คน 

 

ร้อย

ละ85 

 

 

ร้อย

ละ85 

 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ 

เจ้าหนา้ที่

วทิยาลัย

การ

ภาพยนตร์

ฯ 

 

- - - - - วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสด

งและสื่อใหม ่

8) โครงการวันปิย

มหาราช 

 

 

เพื่อเป็นการน้อมร าลึกใน 

พระมหาหากรุณาที่คุณ 

โปรดเก้ารอ้นกระหมอ่ม 

ของพระบาทสมเด็จพระ 

1) ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

กลุ่มเป้าหมายท่ี

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 
3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

 

 

 

 

 

 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระ  ปิยะ 

มหาราชของปวงชนชาว 

ไทย 

ก าหนด 

2) ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

การมสี่วนร่วม

ในโครงการ 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

9) โครงการบ าเพ็ญ

กุศลเนื่องในวโรกาสวัน

คล้ายวันทิวงคต 

สมเด็จพระนางเจา้

สุนันทากุมารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี 

 

 

 

 

 

1. เพื่อนอ้มอุทิศถวาย

กุศลแดส่มเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ  

และเจ้านายฝา่ยในที่

เคยประทับอยู่ในวัง

สวนสุนันทา 

 

 

 

1. รอ้ยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

กลุ่มเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

2.ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

การมสี่วนร่วม

ในโครงการ 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี

10) โครงการ 

บวงสรวง 

และบ าเพ็ญ 

เพื่อปลูกจิตส านกึ ใหก้ับ 

บุคลากร นักศึกษา ได ้

ตระหนัก และเห็น 

ร้อยละความพงึ

พอใจ ของ

นักศกึษา และ 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

กุศลทักษณิานุ 

ประทานถวายแด่ 

สมเด็จพระนางเจา้

สุนันทากุมารี 

รัตน์ พระบรมราชเทวี 

ความส าคัญของพิธี 

บวงสรวงและบ าเพ็ญ 

กุศลทักษณิานุ ประทาน 

ถวายแด ่สมเด็จพระนาง 

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี 

บุคลากรตอ่การ

มี่ส่วน ร่วมใน

โครงการ  

 

ท่ัวไป 

11) โครงการบ าเพ็ญ

กุศลเนื่องในวันคล้าย

วันประสูติ สมเด็จพระ

เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า

ฟา้ยุคลฑฆิัมพร  

กรมหลวงลพบุรีรา 

เมศร์ 

1) เพื่อน้อมอุทิศถวาย

กุศลแดส่มเด็จ เจ้าฟ้า

ฑิฆัมพรฯ และเจ้านาย

ท่ีเคยประทับอยูใ่นสวน

สุนันทา 

2) เพื่อสบืทอดประเพณี 

ท่ีดงีามของชาวพุทธ 

ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ผู้รับบริการ  

 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

ร้อย

ละ 

100 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

-บุคคล

ท่ัวไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

12) โครงการบ าเพ็ญ 

กุศลเนื่องในวัน 

คล้ายวันสิ้นพระชนม ์ 

พระวิมาดา 

เธอ กรมพระสุท 

ธาสินนีาฎ ปยิ 

มหาราช ปดิวรัดา 

เพื่อน้อมอุทิศถวา 

กุศลแดพ่ระวิมาดา 

เธอฯ และเจ้านายท่ีเคย 

ประทับอยู่ในสวนสุนันทา 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

-บุคคล

ท่ัวไป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

13) โครงการบ าเพ็ญ 1) เพื่อน้อมอุทิศถวาย ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - นักศกึษา  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักศลิปะ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

กุศลเนื่องในวัน 

คล้ายวันทิวงคต 

สมเด็จพระนาง 

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  

พระบรม 

ราชเทวี 

กุศลแดส่มเด็จพระนาง

เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ  

และเจ้านายฝา่ยในที่

เคยประทับอยู่ในวัง

สวนสุนันทา 

2) เพื่อแสดงความ

จงรักภักดตีอ่สมเด็จ

พระนางเจา้สุนันทา

กุมารรัีตน์ฯ 

3) เพื่อความเป็นสริิ

มงคลแก่บุคลากร

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

4) เพื่อสบืทอดประเพณี 

ท่ีดงีามของชาวพุทธ 

พอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 - บุคลากร 

-บุคคล

ท่ัวไป 

และ

วัฒนธรรม 

14) โครงการนอ้ม 

ร าลึกถึงพระมหากรุณ ิ

คุณของสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ 

เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดตีอ่พระมหา 

กรุณาธิคุณของ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละของร าลึก

ถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระราชวงค์ 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

บุคลากร - - - - - ส านักงานอธิบ

การบด ี

15) โครงการส่งเสริม 1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน 1. จ านวน ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย    บุคลากร - - - - - บัณฑิต
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

สนับสนุนผู้บริหาร  

บุคลากร เขา้รว่ม 

กิจกรรมนอ้มร าลึกถึง  

พระมหากรุณาธิคุณ 

ของ พระราชวงศ์ 

ชาติ ศาสนาและ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์  

2. เพื่อน้อมร าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ 

และแสดงความ

จงรักภักด ี

3. เพื่อให้ศาสนิกชนทุก

ศาสนาได้ร่วมสบืทอด

ศาสนา ปฏบัิติ

ศาสนกิจน าหลักธรรม

ทางศาสนาไปสูก่าร

ปฏบัิตใินชีวิตประจ าวัน  

4. เพื่อเสริมสร้างความ

รัก ความสามัคคีแก่

ปวงชนชาวไทยโดยมี

สถาบัน

พระมหากษัตริย์เป็น

ศูนยร์วมจติใจ 

ผู้บริหารและ

บุคลากร ที่มี

ส่วนร่วมใน

โครงการ  

2. ระดับความพงึ

พอใจของ

ผู้บริหารและ

บุคลากรตอ่การ

มสี่วนร่วมใน

โครงการ 

ละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

และ

นักศกึษา 

บัณฑิต

วทิยาลัย 

วทิยาลัย 

3.2 โครงการส่งเสริม สบืสาน  และอนุรักษ์ประเพณีไทย 

1) โครงการวันครู 1) เพื่อระลึกถึงพระคุณ 1) จ านวน 200 200 200 200 200 นักศกึษา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 คณะ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

แห่งชาติ 2564 บูรพาจารยแ์ละธ ารง ไว ้

ซึ่งวัฒนธรรมอันดงีาม 

ของชาต ิ

2) เพื่อให้นักศึกษาม ี

โอกาสได้เรียนรู้ธรรม 

เนยีมปฏบัิตกิารจัด งาน 

วันครูแห่งชาติ 

3) เพื่อส่งเสริมการ 

พัฒนาจิตวญิญาณความ 

เป็นครูวชิาชีพ 

นักศกึษาและ 

บุคลากรท่ีมีสว่น 

ร่วมในการจัด 

กิจกรรม 

2) ร้อยละของ 

นักศกึษาและ 

บุคลากรท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

3) รอ้ยละความ   

พงึพอใจของ 

นักศกึษาและ 

บุคลากรตอ่การ 

จัดกิจกรรม 

คน 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

และบุคลากร

คณะ 

ครุศาสตร์ 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ครุศาสตร์ 

2) โครงการลอย  

กระทง “อนุรักษ ์

ประเพณีไทยและ 

สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้นักศกึษา

และบุคลากรเห็น

ความส าคัญประเพณี

ลอยกระทง 

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละความ   

พงึพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

3) ระดับความรู้ 

ความเข้าใจของ 

นักศกึษาในเร่ือง 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

4.00 

นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

อนุรักษป์ระเพณี 

ไทยและ 

สิ่งแวดลอ้มท่ีเข้า 

ร่วมประกวด 

3) โครงการสบืสาน 

ประเพณีสงกรานต ์รด 

น้ าขอพรผู้ใหญ ่

เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษา

และบุคลากร ได้เห็น

ความส าคัญของ

ประเพณีสงกรานต ์

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละความ   

พงึพอใจของผู ้ 

เข้าโครงการ 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

นักศกึษา 

และบุคลากร 

คณะวิทยฯ์ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

4) โครงการ “สบืสาน 

ประเพณีสงกรานต์” 

ประจ าป ี2564 

1) เพื่อสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วมใน 

กิจกรรมและเห็นถึง 

ความส าคัญของการ 

อนุรักษ ์สืบสาน เผยแพร่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่ 

สังคม 

2) เพื่อให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละของการ 

รับรู้ภาพลักษณ ์

ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

120 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

นักศกึษา มีสว่นร่วม  ใน 

กิจกรรมการการ รับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการ 

ด าเนนิงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรม 

5) โครงการ ““ลูกพระ 

นางร่วมใจสบืสาน 

ประเพณีสงกรานต ์ 

ประจ าป ี2564”  

เพื่อปลูกจิตส านกึให้

บุคลากรและนักศกึษา 

เห็นความส าคัญและมี

ส่วนร่วมในการสบืสาน

อนุรักษข์นบธรรมเนยีม

ประเพณี และสบืทอด

ความเป็นแบบอย่าง    

ท่ีดตีอ่สังคม  

 

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละความ 

พงึพอใจของผู้เข้า  

ร่วมโครงการ 

3) ร้อยละของ 

การรับรู้เอก 

ลักษณข์อง 

มหาวทิยาลัย  

“เนน้ความเป็น 

วัง” 

4) ร้อยละของ 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ี 

ตระหนักถึง 

ความส าคัญของ 

200 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

200 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

200 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

200 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

200 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

บุคลากร 

นักศกึษา

คณะฯ ชุมชน 

และบุคคล

ท่ัวไป 

 

130,000 132,600 135,252 137,957 140,716 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

งานสงกรานต ์

6) โครงการ “พธีิไหว ้ 

ครู ประจ าปกีารศึกษา”   

เพื่อปลูกจิตส านกึให้  

กับนักศกึษาได้ตระหนัก

และเห็นความส าคัญ

ของพิธีไหว้ครู 

1) ร้อยละความ 

พงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

2) จ านวน 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ  

3) ร้อยละของ 

บุคลากรและ   

นักศกึษาท่ีได ้

ตระหนักและเห็น 

ความส าคัญของ 

พธีิไหว้ครู 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

นักศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 1 

คณะฯ 

15,000 15,300 15,606 15,918 16,236 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

7) โครงการ “ประเพณี 

ลอยกระทง” 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้  

กับบุคลากร นักศึกษา 

ได้ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของ

ประเพณีลอยกระทง   

 

1) ร้อยละความ 

พงึพอใจของ 

นักศกึษา และ 

บุคลากรตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

บุคลากร 

นักศกึษา

คณะฯ 

ประชาชนใน

ชุมชนและ 

บุคคลทั่วไป 

10,000 10,200 10,404 10,612 10,824 

 

คณะ

วทิยาการ

จัดการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

2) จ านวน 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ  

3) ร้อยละของ 

บุคลากร   

นักศกึษาท่ีได ้

ตระหนักและเห็น 

ความส าคัญของ 

ประเพณีลอย 

กระทง 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

 

8) โครงการพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกจิตส านึกให ้

กับนักศกึษาได้ตระหนัก

และเห็นความส าคัญ

ของการไหวค้ร ู

ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่การ

มสี่วนร่วมใน

โครงการ 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ 

บุคลากร 

และ 

นักศกึษา คณะ

เทคโนฯ 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

9) โครงการรดน้ าด าหัว 

ขอพรผู้ใหญ ่

เพื่อเป็นการสืบสาน

ประเพณีรดน้ าด าหัว

และประเพณีวัน

สงกรานตข์องไทยให้คง

1) จ านวน 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ี มีส่วน 

ร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

90 

 

 

ร้อยละ 

90 

 

 

บุคลากร   

และ  

นักศกึษา 

บัณฑิต

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บัณฑิต

วทิยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

อยู่ตลอดไป ร้อยละ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของ 

บุคลากรและ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน

โครงการ 

 

ระดับ 

4.35 

 

ระดับ 

4.35 

 

ระดับ 

4.45 

 

ระดับ 

4.45 

 

ระดับ 

4.55 

วทิยาลัย 

10) โครงการลอย 

กระทง “อนุรักษ ์

ประเพณีไทยและ 

สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้นักศกึษา

และบุคลากรเห็น

ความส าคัญประเพณี

ลอยกระทง 

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วม 

2) ร้อยละความ 

พงึพอใจของผู้เข้า 

โครงการ 

3) ระดับความรู้ 

ความเข้าใจของ 

นักศกึษาในเร่ือง 

อนุรักษป์ระเพณี 

ไทยและ 

สิ่งแวดลอ้มท่ีเข้า 

ร่วมประกวด 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

ระดับ 

4.00 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

ระดับ 

4.00 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย

นานาชาต ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วทิยาลัย

นานาชาต ิ

11) โครงการสบืสาน 

ประเพณีสงกรานต ์รด 

เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษา

และบุคลากร ได้เห็น

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษาและ

บุคลากร 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 วทิยาลัย

นานาชาต ิ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

น้ าขอพรผู้ใหญ ่ ความส าคัญของ

ประเพณีสงกรานต ์

2) ร้อยละความ 

พงึพอใจของผู้เข้า 

โครงการ 

ร้อยละ 

85  

 

ร้อยละ 

85  

 

ร้อยละ 

85  

 

ร้อยละ 

85  

 

ร้อยละ 

85  

 

วทิยาลัย

นานาชาต ิ

12) โครงการอนุรักษ ์

และสบืสานประเพณี 

สงกรานต ์

เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละ

ส่งเสริมวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงามของคนไทยให้

คงอยู่ ตลอดไป 

ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

บุคลากร 

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

และ 

บุคคลทั่วไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วทิยา 

ลัยนวัตกรรม

และการ

จัดการ 

13) โครงการวัน 

สงกรานต ์

1) เพื่อให้อาจารย์  

เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษา  

เห็นความส าคัญของการ 

สบืสานอนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และสบืทอดความเป็น 

แบบอย่าง ท่ีดตีอ่สังคม 

2) เพื่อให้อาจารย์  

เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษา  

มสี่วนร่วม  ในการสิบ 

สานประเพณีวัฒนธรรม 

ไทยวันสงกรานต ์

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของผู้เข้า 

ร่วมโครงการ 

200 

คน 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

ระดับ 

4.51 

บุคลากร

และ

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วทิยาลัย 

สหเวชศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

14) โครงการไหวค้ร ู เพื่อปลูกจิตส านกึ

ให้กับนักศกึษาได้

ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของพิธี

ไหวค้ร ู

 

1) จ านวน 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

บุคลากร

และ

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วทิยาลัย 

สหเวชศาสตร์ 

15) โครงการไหวค้รู ปี 

การศึกษา 2563 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาทักษะ

ความรู้ดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรม มีพฤติกรรม

ท่ีดแีละการแสดงออก

ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมอยา่งถูกตอ้ง 

1) จ านวน

บุคลากรและ

นักศกึษาท่ีมี

ส่วนร่วมใน

โครงการ  

2) ระดับความ

พงึพอใจของ

บุคลากร 

นักศกึษา ต่อ

การมสี่วนร่วม

ในครงการ 

3) ร้อยละการ

รับรู้ภาพลักษณ์

85 

คน 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

คน 

 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

 

 

ร้อย

ละ 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ 

เจ้าหนา้ที่

วทิยาลัย

การ

ภาพยนตร์

ฯ 

 

- - - - - วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสด

งและสื่อใหม ่
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ในการ

ด าเนนิงานดา้น

ศลิปะและวัมน

ธรรม 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

16) โครงการ 

วทิยาลัยโลจ ิ

สตกิส์และซัพพลายเชน  

สบืสานประเพณีไทย  

อนุรักษว์ัฒนธรรม 

พื้นบ้านวันสงกรานต ์

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณวีัน

ขึน้ปีใหม่ให้คงอยู่กับ

สังคมไทยตลอดไป 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริม

และจัดกิจกรรมให้

บุคลากรในหน่วยงาน 

นักศกึษา ได้มีสว่นร่วม

พบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดตีอ่

กันอย่างใกล้ชิด 

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมประเพณี 

4) เพื่อให้นักศกึษาและ

บุคลากรเห็น

ความส าคัญของการ

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) ระดับความพงึ 

พอใจของ 

บุคลากร 

และนักศกึษาตอ่ 

การมสี่วนร่วม 

โครงการ 

400 คน 

 

 

≥4.51 

400 คน 

 

 

≥4.51 

400 คน 

 

 

≥4.51 

400 คน 

 

 

≥4.51 

400 คน 

 

 

≥4.51 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วทิยาลัยโลจิ

สตกิซ์และซัพ

พลายเชน 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

สบืสาน อนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสบืทอด

ความเป็นแบบอย่างท่ีดี

ตอ่สังคม 

17) โครงการไหวค้รู  

ประจ าปกีารศึกษา  

2563 (ผ่านระบบ 

ออนไลน์) 

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณใีห้

คงอยู่กับสังคมไทย

ตลอดไป 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริม

และจัดกิจกรรมให้

บุคลากรในหน่วยงาน 

นักศกึษา ได้มีสว่นร่วม

พบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดตีอ่

กันอย่างใกล้ชิด 

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมประเพณี 

4) เพื่อให้นักศกึษาและ

บุคลากรเห็น

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของ 

บุคลากรและ 

นักศกึษาตอ่การมี 

ส่วนร่วมโครงการ 

500  

คน 

 

ระดับ

4.51 

500  

คน 

 

ระดับ

4.51 

500  

คน 

 

ระดับ

4.51 

500  

คน 

 

ระดับ

4.51 

500  

คน 

 

ระดับ

4.51 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

- - - - - วทิยาลัยโลจิ

สตกิซ์และซัพ

พลายเชน 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ความส าคัญของการ

สบืสาน อนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสบืทอด

ความเป็นแบบอย่างท่ีดี

ตอ่สังคม 

18) โครงการท าบุญ 

ตักบาตรวันขึ้นปี 

ใหมส่บืสาน 

วัฒนธรรมประเพณี 

ไทย วทิยาลัยโลจ ิ

สตกิส์และซัพ 

พลายเชน 

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณวีัน

ขึน้ปีใหม่ให้คงอยู่กับ

สังคมไทยตลอดไป 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริม

และจัดกิจกรรมให้

บุคลากรในหน่วยงาน 

นักศกึษา ได้มีสว่นร่วม

พบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดตีอ่

กันอย่างใกล้ชิด 

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมประเพณี 

4) เพื่อให้นักศกึษาและ

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) ระดับความพงึ

พอใจของ

นักศกึษาตอ่การ

มสี่วนร่วม

โครงการ 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

- - - - - วทิยาลัยโลจิ

สตกิซ์และซัพ

พลายเชน 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

บุคลากรเห็น

ความส าคัญของการ

สบืสาน อนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสบืทอด

ความเป็นแบบอย่างท่ีดี

ต่อสังคม 

19) โครงการวทิยาลัย 

โลจิสติกสแ์ละซัพพลาย 

เชน สืบสานประเพณี 

ไทย อนุรักษว์ัฒนธรรม 

พื้นบ้านวันสงกรานต ์

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณวีัน

ขึน้ปีใหม่ให้คงอยู่กับ

สังคมไทยตลอดไป 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริม

และจัดกิจกรรมให้

บุคลากรในหน่วยงาน 

นักศกึษา ได้มีสว่นร่วม

พบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดตีอ่

กันอย่างใกล้ชิด 

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมประเพณี 

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) ระดับความพงึ 

พอใจของ 

บุคลากรและ 

นักศกึษาตอ่การมี 

ส่วนร่วมโครงการ 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

400  

คน 

 

ระดับ

4.51 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วทิยาลัยโลจิ

สตกิซ์และซัพ

พลายเชน 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

4) เพื่อให้นักศกึษาและ

บุคลากรเห็น

ความส าคัญของการ

สบืสาน อนุรักษ ์

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสบืทอด

ความเป็นแบบอย่างท่ีดี

ต่อสังคม 

20) โครงการถวาย 

เทียนพรรษา 

1) เพื่ออนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณี

ของชาวพุทธให้มีความ

มั่นคงสบืตอ่ไป 

2) เพื่อให้นักศึกษา 

บุคลากรมคีวามสมัคร

สมานสามัคคีกันเป็น

หมูค่ณะ 

1) ร้อยละของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตอ่กลุม่เป้าหมาย 

ท่ีก าหนด 

2) ร้อยละความ 

พงึพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตอ่การมีสว่นร่วม 

ในโครงการ  

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   ศูนย์

การศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี

21) โครงการสบืสาน 

ประเพณี 

สงกรานต ์รดน้ าด า 

หัว ขอพร 

1) เพื่ออนุรักษแ์ละสบื

สานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดงีามของ

คนไทยให้คงอยูส่บืไป 

1) ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

กลุ่มเป้าหมายท่ี

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ผู้ใหญ ่ 2) เพื่อสนับสนุนให้

นักศกึษาได้มโีอกาส

แสดงความเคารพต่อ

ผู้ใหญ ่เป็นการส่งเสริม

สร้างพื้นฐานจิตใจอันดี

งามและเกิดความเป็น

สิริมงคลแก่ตนเอง 

ก าหนด 

2) ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

การมสี่วนร่วม

ในโครงการ 

22) โครงการสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณี

ไทย ประเพณีลอย

กระทง 

 

1) เพื่ออนุรักษป์ระเพณี

การลอยกระทง ในวัน

เพ็ญเดอืนสิบสองให้คง

อยู่ต่อไป 

2) เพื่อเป็นการปลูกฝัง

และอนุรักษว์ัฒนธรรม

ประเพณีอันดงีาม 

3) ส่งเสริมการมสี่วน

ร่วมการสร้างความ

สามัคคีและ

ความสัมพันธ์อันดี

ให้กับนักศกึษาศูนย์

การศึกษาจังหวัด

อุดรธาน ี

1) ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

กลุ่มเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

2) ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการต่อ

การมสี่วนร่วม

ในโครงการ 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

23) โครงการไหวค้รู 

“อภิวาทวันทา ปาเจรา

โหนตุ คุรุคณาจารย ์            

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด

อุดรธานี” 

 

 

 

 

 

 

1) เพื่อให้นักศึกษา

ตระหนักในเร่ือง การรู้

รักสามัคคี กตญัญู

รู้คุณ ผู้มีพระคุณ 

2) เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดงีาม

ระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์และบุคลากร

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัด 

1) ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

กลุ่มเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

2) ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการตอ่

การมสี่วนร่วม

ในโครงการ 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

อาจารย์,

บุคลากร

,นักศกึษา 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี

24) โครงการส่งเสริม  

สบืสานและอนุรักษ์ 

ประเพณีวัน 

สงกรานต ์

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมได้ร่วม สืบ 

สาน และอนุรักษ ์

ประเพณีไทย  

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมได้ตระหนัก 

ถึงความส าคัญของ 

ประเพณีไทย 

ร้อยละความพงึ

พอใจ ของ

นักศกึษา และ 

บุคลากรตอ่การ

มี่ส่วน ร่วมใน

โครงการ  

 

ร้อย

ละ 

85  

 

ร้อย

ละ 

85  

 

ร้อย

ละ 

85  

 

ร้อย

ละ 

85  

 

ร้อย

ละ 

85  

 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด

อุดรธาน ี

25) โครงการส่งเสริม  

สบืสานและอนุรักษ์ 

1) เพื่อร่วมอนุรักษ ์สืบ

ทอด กิจกรรมทาง

ระดับความพึง 

พอใจของผู ้

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

- นักศกึษา  

- อาจารย์ 
40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัด
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ประเพณีไทยวัน 

เข้าพรรษา 

พระพุทธศาสนา 

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้ตระหนักถงึ

ความส าคัญของ

ประเพณีไทย 

เข้าร่วมโครงการ - บุคลากร 

 

อุดรธาน ี

26) โครงการธรรม 

ศกึษา 

1) เพื่อน้อมอุทิศถวาย

เป็นพระราชกุศลถวาย

แดพ่ระบรมวงศานุวงศ์

ในสวนสุนันทา 

2) เพื่อน้อมอุทิศถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่

พระบรมวงศานุวงศ์ใน

สวนสุนันทา 

3) เพื่อสง่เสริมให้

อาจารย์นักศกึษา และ

บุคคลทั่วไปท่ีเข้าร่วม

โครงการได้ศึกษาพระ

ธรรมวนิัยและปฏบัิติ

ศาสนกิจตามหลักแห่ง

พระพุทธศาสนา 

4) เพื่อให้นักศึกษาได้มี

1) ระดับความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการ

ท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการไม่

นอ้ยกว่า

เป้าหมายท่ี

ก าหนด 

 

ระดับ 

4.51  

 

 

 

 

3 คน 

 

ระดับ 

4.51  

 

 

 

 

3 คน 

 

ระดับ 

4.51  

 

 

 

 

3 คน 

 

ระดับ 

4.51  

 

 

 

 

3 คน 

 

ระดับ 

4.51  

 

 

 

 

3 คน 

 

- นักศกึษา  

- อาจารย์ 

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

120,000  120,000  120,000  120,000  120,000  ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ส่วนร่วมและเป็นสว่น

หนึ่งของกจิกรรมใน

การเรียน 

5) เพื่อสบืทอดอายุ

พระพุทธศาสนา 

6) เพื่อสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณอีัน

ดีงามของชาวพุทธ 

27) โครงการพธีิถวาย 

ผ้าพระกฐิน 

พระราชทาน 

1) เพื่อให้ประชาคม

สวนสุนันทาได้ร่วม

กิจกรรมทาง

ศลิปวัฒนธรรม  

มคีวามรักความผูกพัน

ตอ่กัน 

2) เพื่อสง่เสริมให้

ประชาคมสวนสุนันทา

ได้ร่วมสบืสาน

ประเพณีท่ีดงีามของ

ไทยให้คงอยู่สบืไป 

3) เพื่อความเป็นสริิ

มงคลของบุคลากร

1) ระดับความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมท านุ

บ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2) ร้อยละเฉลี่ย 

ของผู้ท่ีเข้าร่วม 

กิจกรรมเห็น 

ความส าคัญของ 

ศลิปะและ 

วัฒนธรรมไทย  

และ 

ระดับ 

4.51 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.51 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.51 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.51 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.51 

 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- คนในชุม

ชม 

- บุคคล

ท่ัวไป 

 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี 

28) โครงการ 

กิจกรรมวันสงกรานต ์

1) เพื่อสบืสานและ

อนุรักษข์นบธรรมเนยีม

ประเพณีอันดงีามของ

ไทยอันดงีามของไทย 

2) เพื่อแสดงความ

เคารพต่อผู้บริหารและ

ผู้สูงอาย ุ

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

ร้อย

ละ 

85 

บุคลาการ - - - - - ส านักงาน

อธิการบด ี

29) โครงการ 

ศลิปวัฒนธรรมวัน 

สงกรานต ์

1) เพื่อสบืสานและ 

อนุรักษข์นบธรรมเนยีม 

ประเพณีอันดงีามของ 

ไทย 

2) เพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ์อันดงีาม 

ระหว่างผู้บริหารและ 

บุคลากรของ 

มหาวทิยาลัย 

ระดับความพึง

พอใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรม

การสง่เสริม

หรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา   

ระดับ 

4.50 

ระดับ 

4.50 

ระดับ 

4.50 

ระดับ 

4.50 

ระดับ 

4.50 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

21,900  21,900  21,900  21,900  21,900  ส านักวิชาการ

ศกึษาท่ัวไปฯ 

3.3 โครงการบูรณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

1) โครงการครุศาสตร์ 

จิตอาสากับศูนยศ์กึษา 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ 

การบริการทางวิชาการ 

จ านวนนักศกึษา

และบุคลากรท่ีมี

10 คน 

 

10 คน 

 

10 คน 

 

10 คน 

 

10 

คน 

นักศกึษาทุน

เพชรสุนันทา 

- - - - - คณะ 

ครุศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

พุทธศาสนาวัน อาทิตย ์ ของคณะครุศาสตร์ 

2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก 

การสอนตามวิชาชพีแก่ชุ 

มชน 

ส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรม 

     

 

ทุกชัน้ปี                                                                                                                                                                                                                                                 

2) โครงการบูรณาการ 

งานดา้นท านุบ ารุง 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการ 

สอน  

เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและพัฒนาทกัษะ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยร่วมกับ

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1) ร้อยละของ 

นักศกึษาท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

2) ร้อยละของ 

จ านวนชิ้นงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์                                                                                                                                                                                                                                  

- - - - - คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

3) กิจกรรมการ    

บูรณาการงานดา้นท าน ุ

บ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมกับการ 

จัดการเรียนการสอน 

ของหลักสูตร 

1) เพื่อสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้คณาจารย์  

บุคลากร นักศึกษา ม ี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการ   

บูรณาการงานดา้นท าน ุ

บ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมกับการจัดการ 

เรียนการสอนของ 

หลักสูตร 

2) เพื่อให้คณาจารย ์ 

บุคลากร นักศึกษา ม ี

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละของการ 

รับรู้ภาพลักษณ ์

ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

80 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

80 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

80 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

80 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

80 

คน 

ร้อยละ 

85 

 

 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

- - - - - คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ส่วนร่วมในกิจกรรมการ 

การรับรู้ภาพลักษณใ์น 

การด าเนนิงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรม 

4) โครงการเสริมสร้าง 

เอกลักษณ์และพัฒนา 

นักศกึษาคณะ 

วทิยาการจัดการ 

เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและพัฒนาทกัษะ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยร่วมกับ

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1) ร้อยละของ 

นักศกึษาท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

2) ร้อยละของ 

จ านวนชิ้นงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษา 

คณะ

วทิยาการ

จัดการ                                                                                                                                                                                                           

- - - - - คณะ 

วทิยาการ

จัดการ 

5) โครงการนิทรรศการ 

แสดงผลงาน 

วทิยานพินธ์ 

เป็นเวทีส าหรับนักศกึษา

ในการแสดงผลงาน

วทิยานพินธ์ในระดับ

ปริญญาตรี และเพื่อเป็น

การประชาสัมพันธ์เชงิ

รุกเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาของสาขาวิชา

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

เพื่องานสถาปัตยกรรม

ผ่านการจัดแสดง

นทิรรศการ รวมถึงให้

ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่

การมสี่วนร่วม

ในโครงการ 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ 

บุคลากร   

และนักศกึษา

คณะเทคโนฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะ 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

นักศกึษาได้เรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการ

ปฏบัิตงิานจรงิในการ 

จัดนิทรรศการโดย

บูรณาการร่วมกับ

รายวชิาการออกแบบจัด

แสดงนิทรรศการ และ

รายวชิาวทิยานพินธ์ 

6) โครงการพัฒนา 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

(Talents) ให้กับนักศกึษา 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษา  

ให้มีทักษะท่ีจ าเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21 หรือ  

Talents 

2) เพื่อพัฒนาความรู ้

ความสามารถให้กับ 

นักศกึษาให้สามารถ 

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการ 

เรียนการสอนหรือ การ 

ประกอบอาชพีได้ 

ร้อยละ

นักศกึษาท่ี

ได้รับการ

พัฒนาให้มี

ทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 

หรือ talents 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

ร้อยละ 

20 

นักศกึษา  และ

บุคลากรคณะ

ศลิปกรรมฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

7) โครงการบูรณาการ

ด้านศิลปะกับการ

เรียนการสอนรายวชิา 

มจีัดการดา้นการท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรม

และการเรียนการสอน

1) ร้อยละจ านวน 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

90 

 

ร้อยละ 

90 

 

บุคลากรและ

นักศกึษา

บัณฑิต

- - - - - บัณฑิต

วทิยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

PHE 8110 อรรถ

ปริวรรตในปรัชญา

ศาสนา และ จรยิ

ศาสตร์ 

เข้าดว้ยกัน ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความ

พงึพอใจของ

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่

การ มสี่วนร่วม

ในโครงการ 

 

ระดับ 

4.35 

 

ระดับ 

4.35 

 

ระดับ 

4.45 

 

ระดับ 

4.45 

 

ระดับ 

4.55 

วทิยาลัย 

8) โครงการบูรณาการ 

งานดา้นท านุบ ารุง 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการ 

สอน  

เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและพัฒนาทกัษะ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยร่วมกับ

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1) ร้อยละของ 

นักศกึษาท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

2) ร้อยละของ 

จ านวนชิ้นงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษา 

วทิยาลัย

นานาชาต ิ

- - - - - วทิยาลัย

นานาชาต ิ

9) โครงการส่งเสริม 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1) เพื่อสง่เสริมสนับสนุน 

และอนุรักษ ์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของชุมชน 

2) เพื่อปลูกจิตส านกึให ้

เด็ก เยาวชน ประชาช 

เกิดความตระหนักเข้ามา 

มสี่วนร่วมใน การอนุรักษ ์ 

ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

บุคลากร 

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

และบุคคล

ท่ัวไป 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ฟื้นฟูและสบืสานภูมิ 

ปัญญา คุณค่าทาง 

วัฒนธรรม วถิีชีวิตชุมชน 

10) โครงการ “การ 

พัฒนาคุณลักษณะดา้น 

คุณธรรมและจรยิธรรม 

แห่งวชิาชีพพยาบาลส า  

หรับนักศกึษาช้ันปีท่ี  

4” 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษา  

ในดา้นคุณธรรมและ 

จรยิธรรมหลักธรรมท่ี ด ี

ในการน าไปใชใ้น 

ชวีติประจ าวัน 

2) เพื่อฝึกอบรมดา้น 

คุณธรรมและจรยิธรรม  

ในการพัฒนาบุคลกิภาพ 

ของนักศกึษาให้เกิดผล

ทางทฤษฎแีละปฏบัิติ 

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของผู้เข้า 

ร่วมโครงการ 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

นักศกึษา 

พยาบาล

ชัน้ปีท่ี 4 

304,100 304,100 304,100 304,100 304,100 วทิยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

11) โครงการศกึษาดู 

งานดา้นการแพทย ์

แผนไทยและ 

ประวัตศิาสตร์ไทย 

1) เพื่อให้นักศกึษาได ้

เสริมสร้างความรู้ความ 

เข้าใจในเร่ืองของ 

ประวัตศิาสตร์ความ 

เป็นมาของการแพทยไ์ทย  

ระบบบริการสุขภาพของ 

ไทย  

2) เพื่อให้นักศกึษา 

1) จ านวน 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึ 

พอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมี 

ส่วนร่วมใน 

โครงการ 

60 

คน 

 

ระดับ 

4.50 

60 

คน 

 

ระดับ 

4.50 

60 

คน 

 

ระดับ 

4.50 

60 

คน 

 

ระดับ 

4.50 

60 

คน 

 

ระดับ 

4.50 

 นักศกึษา

สาขาวิชา

การแพทย์

แผนไทย

ประยุกต ์

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ตระหนักถึงความ 

สาคัญของการแพทย ์

ไทย การแพทยแ์ผน 

ไทย และระบบบริการ 

สุขภาพของไทย  

12) โครงการพัฒนา 

นักศกึษาและบูรณา 

การงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรมกับ 

การเรียนการสอน 

1) เพื่อสง่เสริมแล

พัฒนานักศกึษาดา้น 

ศลิปวัฒนธรรม  

2) เพื่อเป็นการบูรณา

การงานดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนของรายวชิา 

สถาปัตยกรรมไทย 

3) เพื่อให้นักศึกษาเกดิ 

ความรู้และทักษะที ่

จ าเป็นในด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ/

กิจกรรม 

2) ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

3)  ร้อยละ 

นักศกึษาได้รับ 

ความรู้ความ 

เข้าใจเร่ือง 

ศลิปวัฒนธรรม 

80 

คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

80 

คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

80 

คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

80 

คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

80 

คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

 

ร้อย

ละ 

85 

ผู้บริหาร 

อาจารย์

เจ้าหนา้ที่

นักศกึษา

วทิยาลัย

สถาปัตยก

รรมศาสตร์  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

13) โครงการพัฒนา 

องคค์วามรู้ 

ศลิปวัฒนธรรม 

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ชาววังสวนสุนันทา 

จ านวนองค ์

ความรู้ดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรมท่ี 

1 องค์

ความ

รู้ 

 1 

องค์

ความ

 1 

องค์

ความ

 1 

องค์

ความ

 1 

องค์

ความ

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

 80,000  80,000  80,000  80,000  80,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

รัตนโกสินทร์ ได้รับการเผยแพร่  รู้ รู้ รู้ รู้ ท่ัวไป 

14) โครงการสร้าง 

ความรู้ในงานฝีมอื 

ชาววัง 

1) การสง่เสริม อนุรักษ ์

ศลิปวัฒนธรรมไทย

และศลิปวัฒนธรรม

สวนสุนันทาให้อยูคู่่

สังคมไทย 

2) การอนุรักษส์บืสาน  

เผยแพร่งานประณีตศิลป์  

ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม 

ไทยและศลิปวัฒนธรรม 

สวนสุนันทา 

ระดับความพึง 

พอใจ 

ของผู้เข้าร่วม 

โครงการ  

ระดับ 

4.25 

ระดับ 

4.25 
ระดับ 

4.25 
ระดับ 

4.25 
ระดับ 

4.25 
- นักศกึษา  

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

15) โครงการ  

Southeast Asia  
Studies 

เพื่อก าหนดแผนงานในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยั 
  
 

1) จ านวน
นักศึกษาท่ีเรียน
ในรายวิชา  
2) ร้อยละของ 
การรับรู ้
ภาพลักษณ์ใน 
การด าเนินงาน 
ด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

20 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

20 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

20 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

20 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

20 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

นักศกึษา

รหัส 61  

สอง

สาขาวิชา

วทิยาลัย

ภาพยนตร์

ฯ 

- - - - - วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสด

งและสื่อใหม ่

3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

1) โครงการส่งเสริม 

การเรียนรู้ความเป็น

วังสวนสุนันทา 

1) เพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้นักศกึษา 

และบุคลากรเห็น 

ความส าคัญของความ 

เป็นวังสวนสุนันทา 

2) เพื่อสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้นักศกึษา 

และบุคลากรเห็น 

ความส าคัญของความ 

เป็นวังสวนสุนันทา 

1) จ านวน 

นักศกึษาและ 

บุคลากรท่ีมีสว่น 

ร่วมในการจัด 

กิจกรรม 

2) ร้อยละของ 

นักศกึษาและ 

บุคลากรท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

3) รอ้ยละความ   

พงึพอใจของ 

นักศกึษาและ 

บุคลากรตอ่การ 

จัดกิจกรรม 

150 

คน 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

150 

คน 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

150 

คน 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

150 

คน 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

150 

คน 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษา 

ทุกชัน้ปี                                                                                                                                                                                                                                                 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะ 

ครุศาสตร์ 

2) โครงการลอย  

กระทง “อนุรักษ ์

ประเพณีไทยและ 

สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้นักศกึษา

และบุคลากรเห็น

ความส าคัญประเพณี

ลอยกระทง 

1) ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) ร้อยละความ  

พงึพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

3) ระดับความรู้

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

ระดับ 

นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

   และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      59 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ความเข้าใจของ

นักศกึษาในเร่ือง

อนุรักษป์ระเพณี

ไทยและ

สิ่งแวดลอ้มท่ีเข้า

ร่วมประกวด 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

3) โครงการอนุรักษ ์

ขนมไทยชาววัง 

1) เพื่อสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษามสี่วนร่วมใน 

การศึกษาวิธีการท าขนม 

ชอ่ม่วง 

2) เพื่อสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วม  ใน 

การรับรู้เอกลักษณ์ ของ 

คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์  “เนน้ 

ความเป็นวัง” 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร  

1) ระดับความรู้  

ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับวิธีการ  

ท าขนมไทยชาว  

วัง 

2) ร้อยละของการ 

รับรู้เอกลักษณ์  

“เนน้ความเป็น 

วัง” 

3) ร้อยละของ 

การรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการ 

ด าเนนิงานดา้น 

ศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ระดับ 

4.00 

 

 

 

ร้อยละ 

85 

 

 

ร้อยละ 

85 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษามสี่วนร่วม  ใน 

กิจกรรมการการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ใน การ 

ด าเนนิงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรม 

4) โครงการเสริมสร้าง 

เอกลักษณ์และพัฒนา 

นักศกึษาคณะ 

วทิยาการจัดการ 

เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและพัฒนาทกัษะ

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยร่วมกับ

ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1) ร้อยละของ 

นักศกึษาท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

2) ร้อยละของ 

จ านวนชิ้นงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษา 

คณะ

วทิยาการ

จัดการ                                                                                                                                                                                                                                  

- - - - - คณะ 

วทิยาการ

จัดการ 

5) โครงการแกว้รวมช่อ 1) เพื่อส่งเสริม 

บุคลิกภาพอันดขีอง 

นักศกึษาและตระหนักถึง 

การแตง่กายอย่างถกู 

ระเบียบ 

2) เพื่อให้นักศกึษาได้ม ี

พื้นท่ีในการแสดง 

ศักยภาพ 

ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่การ

มสี่วนร่วมใน

โครงการ 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ 

บุคลากร   

และนักศกึษา 

คณะเทคโนฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

6) กิจกรรมพัฒนา เพื่อให้เกิดกิจกรรม ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศกึษา  และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

นักศกึษาในโครงการ 

ความร่วมมอืกับ 

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

ตามความร่วมมอืทาง

วชิาการ ร่วมกัน

ระหว่างเครอืขา่ย

ตา่งประเทศกับ

มหาวทิยาลัย 

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอื

ตา่งประเทศท่ีมี

การจัดกิจกรรม

ร่วมกัน 

50 50 50 50 50 บุคลากร คณะ

ศลิปกรรมฯ 

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

7) โครงการเรียนรู้ 

แหลง่การเรียนรู้ 3  

ศลิป์ รัตนโกสินทร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

เพื่อให้บุคลากรและ 

นักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษาได้หา

ความรู้ทราบถึงประวัติ

การด าเนนิชีวิตและ

อื่นๆ ในแหล่งเรียนรู้ 3 

ศลิป์รัตนโกสินทร์  

มหาวทิยาลั ยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

1) รอ้ยละจ านวน 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึ 

พอใจของ 

บุคลากรและ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.45 

ร้อยละ 

90 

 

 

ระดับ 

4.45 

ร้อยละ 

90 

 

 

ระดับ 

4.55 

บุคลากรและ

นักศกึษา

บัณฑิต

วทิยาลัย 

- - - - - บัณฑิต

วทิยาลัย 

8) โครงการลอย  

กระทง “อนุรักษ ์

ประเพณีไทยและ 

สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่อสง่เสริม สนับสนุน 

และพัฒนาให้นักศกึษา

และบุคลากรเห็น

ความส าคัญประเพณี

ลอยกระทง 

1) รอ้ยละของ 

ผู้เข้าร่วม 

2) รอ้ยละความ 

พงึพอใจของผู้เข้า 

โครงการโครงการ 

3) ระดับความรู้ 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

85  

 

 

นักศกึษา  ของ

วทิยาลัย

นานาชาต ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วทิยาลัย

นานาชาต ิ



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

   และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      62 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ความเข้าใจของ 

นักศกึษาในเร่ือง 

อนุรักษป์ระเพณี 

ไทยและ 

สิ่งแวดลอ้มท่ีเข้า 

ร่วมประกวด 

ระดับ 

4.00 

ระดับ 

4.00 

ระดับ 

4.00 

ระดับ 

4.00 

ระดับ 

4.00 

9) โครงการส่งเสริม 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1) เพื่อสง่เสริมสนับสนุน 

และอนุรักษ ์

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของชุมชน 

2) เพื่อปลูกจิตส านกึให ้

เด็ก เยาวชน ประชาชน 

เกิดความตระหนักเข้ามา 

มสี่วนร่วมใน การอนุรักษ ์ 

ฟื้นฟูและสบืสานภูมิ 

ปัญญา คุณค่าทาง 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน 

ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

บุคลากร 

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

และ 

บุคคลทั่วไป 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 วทิยาลัย 

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

10) โครงการ “การ 

พัฒนาคุณลักษณะดา้น 

คุณธรรมและจรยิธรรม 

แห่งวชิาชีพพยาบาล 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษา  

ในดา้นคุณธรรมและ 

จรยิธรรมหลักธรรมท่ี ดี 

ในการน าไปใชใ้น 

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) ระดับความพงึ

100 

คน 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

ระดับ 

4.51 

100 

คน 

ระดับ 

4.51 

นักศกึษา 

พยาบาล

ชัน้ปีท่ี 4 

304,100 304,100 304,100 304,100 304,100 วทิยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ส าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี  

4” 

ชวีติประจ าวัน 

2) เพื่อฝึกอบรมดา้น 

คุณธรรมและจรยิธรรม  

ในการพัฒนาบุคลกิภาพ 

ของนักศกึษาให้เกิดผล 

ทางทฤษฎแีละปฏบัิต ิ

พอใจของผู้เข้า 

ร่วมโครงการ 

11) โครงการฝากตัวเป็น 

ศษิยแ์ละอัญเชญิตรา 

พระราชลัญจกร 

นักศกึษาใหม ่

เพื่อปลูกจิตรส านึก

ให้กับนักศกึษาได้

ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของพิธี 

“ฝากตัวเป็นศิษยแ์ละ

อัญเชญิตามลัญจกร” 

 

 

1) จ านวน 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึ 

พอใจของ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใ 

นโครงการ 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

 

200 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

 

 นักศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1 

ของ

วทิยาลัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

12) แหล่งเรียนรู้

วทิยาลัย 

การภาพยนตร์ฯ เร่ือง  

ขนมขา้วตูแก้วเจ้าจอม 

เพื่อสนับสนุนนักศกึษามี

ส่วนร่วมในการออกแบบ

องคค์วามรู้ เร่ือง การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ ์

ขนมขา้วตูแก้วเจ้าจอม  

น าเสนอในรูปแบบแอนิ

เมช่ัน 

1) จ านวน

นักศกึษาท่ีมี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

2) ร้อยละของ

การรับรู้

ภาพลักษณ์ใน

5 คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

5 คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

5 คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

5 คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

5 คน 

 

 

ร้อย

ละ 

85 

ครัวเรือนท่ี

เข้าร่วม

โครงการ 

นักศกึษา

สาขาการ

สร้างสรรค์

และสื่อ

- - - - - วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสด

งและสื่อใหม ่
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

  

 

การด าเนนิงาน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมดา้น

อาหารและ

ดอกไม้ประจ า

วังสวนสุนันทา 

ดิจิทัล

วทิยาลัย

ภาพยนตร์

ฯ  

13) โครงการอบรม 

คุณธรรม 

จรยิธรรม ประจ าปี 

การศึกษา  

2563 

1) เพื่อปลูกจิตส านกึ

และส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมพัฒนา

ระเบียบวนิัยให้กับ

นักศกึษา 

2) เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะในการด ารงชวีติ

ให้กับนักศกึษา 

3) เพื่อปลูกฝังให้

นักศกึษาได้พัฒนา

จติใจให้ดีงาม มี

ระเบียบวนิัย มีความ

กตัญญูกตเวที มี

สัมมนาคารวะและปรัง

ปรุงพฤตกิรรมตนเอง

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) ระดับความ

พงึพอใจของ

นักศกึษาตอ่

การมสี่วนร่วม

โครงการ 

 

4 00

คน 

 

ระดับ

4.51 

4 00

คน 

 

ระดับ

4.51 

4 00

คน 

 

ระดับ

4.51 

4 00

คน 

 

ระดับ

4.51 

4 00

คน 

 

ระดับ

4.51 

นักศึกษา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ได้อยา่งถูกตอ้ง 

14) โครงการสบืทอด 

มรดกและสืบ 

สานวัฒนธรรมสวน 

สุนันทา 

1) เพื่อสง่เสริมและ

พัฒนานักศกึษาให้เกิด 

ความภาคภูมใิจเห็น 

ความส าคัญในดา้น

การอนุรักษ ์สืบสาน 

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

และสบืสานวัฒนธรรม 

สวนสุนันทา 

2) เพื่ออนุรักษ ์สืบสาน 

เผยแพร่ศลิปวัฒน 

ธรรมและศลิป 

วัฒนธรรมสวนสุนันทา  

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ  

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

นักศกึษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

15) โครงการพัฒนา 

นักศกึษาตามอัต 

ลักษณส์วนสุนันทา 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษา

ให้มีทักษะทาง

ศลิปวัฒนธรรมสวน 

สุนันทาตามอัตลักษณ์

สวนสุนันทา 

2) เพื่อให้นักศึกษาเห็น

ความส าคัญของ

ศลิปวัฒนธรรมสวน

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ระดับ 

4.25 

ระดับ 

4.25 

ระดับ 

4.25 

ระดับ 

4.25 

ระดับ 

4.25 

นักศกึษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

สุนันทา 

3.5 โครงการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการครุศาสตร์

จิตอาสากับศูนย ์

ศกึษาพุทธศาสนา  

วันอาทติย์ 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ 

การบริการทางวิชาการ 

ของคณะครุศาสตร์ 

2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก 

การสอนตามวิชาชพี แก ่

ชุมชน 

จ านวนนักศกึษา

และบุคลากรท่ีมี

ส่วนร่วมในการ 

จัดกิจกรรม 

10 คน 

 

 

10 คน 

 

 

10 คน 

 

 

10 คน 

 

 

10 

คน 

 

 

นักศกึษาทุน

เพชรสุนันทา 

ทุกชัน้ปี                                                                                                                                                                                                                                                 

- - - - - คณะ 

ครุศาสตร์ 

2) โครงการสร้าง

เครอืขา่ยความ 

ร่วมมอืดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมความ

ร่วมมอืดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมกับเครอืขา่ย

ร่วมกับส านักศลิปะ  

และวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 1 

เครือข่าย 

1 

เครือข่าย 

1 

เครือข่าย 

1 

เครือข่าย 

1 

เครือข่าย 
นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์ 

- - - - - คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

 

3) กิจกรรมเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรมร่วมกับ 

ส านักศลิปะและ 

วัฒนธรรมหรือ 

หนว่ยงานภายนอก 

1) เพื่อสง่เสริมและ 

สนับสนุนให้นักศกึษาเข้า 

ร่วมกิจกรรมร่วมกับ 

เครอืขา่ยท้ังภายในและ 

ภายนอกหน่วยงาน 

2) นักศกึษา มสี่วนร่วม 

ในกิจกรรมการการ รับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการ 

1) จ านวน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ร้อยละของการ 

รับรู้ภาพลักษณ ์

ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

50 

คน 

ร้อยละ 

85 

50 

คน 

ร้อยละ 

85 

50 

คน 

ร้อยละ 

85 

50 

คน 

ร้อยละ 

85 

50 

คน 

ร้อยละ 

85 

นักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

- - - - - คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ด าเนนิงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรม 

4) โครงการสร้าง 

เครอืขา่ยความ ร่วมมอื 

ด้านศิลปะ และ 

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมความ

ร่วมมอืดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมกับเครอืขา่ย

ร่วมกับส านักศลิปะ  

และวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

นักศกึษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

- - - - - คณะ

วทิยาการ

จัดการ 

5) โครงการนิทรรศการ 

แสดงผลงาน 

วทิยานพินธ์ 

เป็นเวทีส าหรับนักศกึษา

ในการแสดงผลงาน

วทิยานพินธ์ในระดับ

ปริญญาตรี และเพื่อเป็น

การประชาสัมพันธ์เชงิ

รุกเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาของสาขาวิชา

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

เพื่องานสถาปัตยกรรม

ผ่านการจัดแสดง

นทิรรศการ รวมถึงให้

นักศกึษาได้เรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการ

ปฏบัิตงิานจรงิในการ 

ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่การ

มสี่วนร่วมใน

โครงการ 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ 

บุคลากร   

และนักศกึษา

คณะเทคโนฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะ 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

จัดนิทรรศการโดย

บูรณาการร่วมกับ

รายวชิาการออกแบบจัด

แสดงนิทรรศการ และ

รายวชิาวทิยานพินธ์ 

6) โครงการการมสี่วน 

ร่วมของเครอืขา่ยและ 

ท้องถิ่นในการพัฒนา 

มหาวทิยาลัย 

1) เพื่อจัดกิจกรรมใน 

การพัฒนานักศึกษา ให ้

ได้รับความรู้ท่ี 

สอดคล้องกับมาตรฐาน 

วชิาชีพ 

2) เพื่อพัฒนาความรู้ 

ความสามารถให้กับ 

นักศกึษาให้สามารถ 

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการ 

เรียนการสอน หรอื การ 

ประกอบอาชพีได้ 

ร้อยละของ

เครอืขา่ยท่ีมี

ผลผลิตร่วมกัน

และเป็น

ประโยชนต์อ่

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

นักศกึษา 

คณะ

ศลิปกรรมฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 

7) โครงการสร้าง 

เครอืขา่ยความ ร่วมมอื 

ด้านศิลปะ และ 

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมความ

ร่วมมอืดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมกับเครอืขา่ย

ร่วมกับส านักศลิปะ  

และวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

1 

เครอืข่าย 

นักศกึษา 

วทิยาลัย

นานาชาต ิ

- - - - - วทิยาลัย

นานาชาต ิ
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

8) โครงการปฏบัิติ 

ธรรมและกิจกรรม 

สาธารณะประโยชน์ 

1) เพื่อเผยแพร่ 

ความส าคัญของสถาบัน 

ชาติศาสนา  

พระมหากษัตริย์รวมถึง 

คุณธรรม จริยธรรม  

วัฒนธรรมและ ค่านิยม 

ไทย 

2) เพื่อสง่เสริมให้ชุมชน 

เกิดความสามัคค ีความ 

มนี้ าใจเอือ้อาทรตอ่กัน มี 

การท างานเป็นหมู่คณะ  

มจีิตสาธารณะ มี การ 

บ าเพ็อสาธารณ 

ประโยชนร่์วมกัน 

ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

บุคลากร 

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

และ 

บุคคลทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วทิยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

9) โครงการสร้าง 

เครอืขา่ยความร่วมมอื 

ด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรม ในการส่ง 

เข้าประกวดมารยาทกับ 

หนว่ยงานภายนอก 

เพื่ออนุรักษค์วามเป็น

ไทย และการมสี่วน

ร่วมดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้น 

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

ตัวแทน

นักศกึษา

พยาบาล 

- - - - - วทิยาลัย

พยาบาล

และสุขภาพ 

10) โครงการเรียนรู้ดา้น เพื่ออนุรักษ์ 1) จ านวน 100 100 100 100 100 นักศกึษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วทิยาลัยสห



 
 

 
          แผนปฏิบัติการด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

   และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      70 
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ศลิปวัฒนธรรมและการ 

ท่องเท่ียว จ. 

สมุทรสงคราม 

ศลิปวัฒนธรรมตามวถิี

พื้นบ้านของชุมชนผ่าน

การจัดกิจกรรมตา่งๆ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของ 

นักศกึษาตอ่การ  

มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

คน 

 

ระดับ

4.51 

 

 

คน 

 

ระดับ

4.51 

 

 

คน 

 

ระดับ

4.51 

 

 

คน 

 

ระดับ

4.51 

 

 

คน 

 

ระดับ

4.51 

 

 

ชัน้ปีท่ี 1 

ของ

วทิยาลัย 

เวชศาสตร์  

11) กิจกรรมความ

ร่วมมอืเคลือข่ายด้าน

ศลิปะวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐม 

(ภายใตโ้ครงการบริการ 

วชิาการ ปีงบประมาณ  

2564) 

ด าเนนิกิจกรรมความ

ร่วมมอืเคลือข่ายด้าน

ศลิปะวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐม 

  
 

1) จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2) ร้อยละของการ 
รับรู้ภาพลักษณ์ใน 
การด าเนินงานด้าน 
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

นักเรียน/

นักศกึษา/

ประชาชน

ท่ัวไป 

- - - - - วทิยาลัย

การ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแ

สดงและสื่อ

ใหม ่

12) โครงการสร้าง

เครอืขา่ยความร่วมมอื

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมกับชุมชน 

 

1) เพื่อสง่เสริมและ

อนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรม 

ระหว่างวทิยาลัยกับ

ชุมชนและท้องถิ่น 

2) เพื่อสร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืกับชุมชน

1) ร้อยละความ

พงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) จ านวน

เครอืขา่ยความ

ร้อย

ละ 

85 

 

1 

เครอื

ร้อย

ละ 

85 

 

1 

เครอื

ร้อย

ละ 

85 

 

1 

เครอื

ร้อย

ละ 

85 

 

1 

เครอื

ร้อย

ละ 

85 

 

1 

เครอื

นักศกึษา 

วทิยาลัย

สถาปัตยก

รรมศาสตร์ 

ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกร

รมศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

และท้องถิ่นในดา้น

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ร่วมมอืดา้น

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย ข่าย 

13) โครงการ 

เผยแพร่ 

ศลิปวัฒนธรรม 

รัตนโกสินทร์ร่วมกับ 

เครอืขา่ย 

1. เพื่อการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้องค์ความรู้

ระหว่างเครอืขา่ย

พพิธิภัณฑ ์

2. เพื่อเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์และจัด

กิจกรรมดา้น 

ศลิปวัฒนธรรม  

ระดับความพึง

พอใจของ 

ผู้รับบริการและ

กลุ่ม เครอืขา่ย

ทางพิพิธภัณฑ ์ 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

200,000 200,000 200,000 200,00

0 

200,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

14) โครงการ 

เผยแพร่แลกเปลี่ยน 

ศลิปวัฒนธรรม 

รัตนโกสินทร์ 

1. เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่ง

กันและกัน เพื่อขยาย

ความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย 

2. เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์และจัด

กิจกรรมดา้น

ศลิปวัฒนธรรมร่วมกับ

ระดับความพึง 

พอใจของ 

ผู้รับบริการและ 

กลุ่มเครอืขา่ยทาง 

พพิธิภัณฑ ์

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

เครอืขา่ย 

15) โครงการเผยแพร่ 

และแลกเปลี่ยน 

ศลิปวัฒนธรรมสู่ 

เครอืขา่ย 

1) เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์

ความรู้ซึ่งกันและกัน 

เพื่อขยายความร่วมมอื

กับเครอืขา่ย 

2) เพื่อแสวงหาเครอืขา่ย

ในการสร้างความ

ร่วมมอืดา้นพัฒนา

ศักยภาพดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรม 

ระดับความพึง 

พอใจของ 

ผู้รับบริการและ 

กลุ่มเครอืขา่ยทาง 

พพิธิภัณฑ ์

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคล

ท่ัวไป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

16) โครงการสาน 

ความสัมพันธ์การ 

เผยแพร่พิพิธภัณฑ ์

แหลง่เรียนรู้ 

ศลิปวัฒนธรรม 

1) เพื่อเผยแพร่องค์ 

ความรู้ผ่าน 

เว็บไซต์ “Museum  

Thailand” และ 

เอกสาร เผยแพร่ สู่ 

เครอืขา่ยทาง 

พพิธิภัณฑ ์

2) เพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ์ การ 

สนับสนุนส่งเสริม และ 

ระดับความพึง 

พอใจของ 

เครอืขา่ยความ 

ร่วมมอื 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

ระดับ 

4.51 

องคค์วามรู้

ศลิปวัฒนธ

รรมสวน

สุนันทา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

พัฒนาพิพิธภัณฑแ์หลง่ 

เรียนรู้ทาง 

ศลิปวัฒนธรรม 

3.6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งดา้นศิลปะและวฒันธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 

1) โครงการนวดเพื่อ 

สุขภาพ 

เพือ่ฝึกทักษะผู้นวด

สามารถการนวดแผน

ไทยในลักษณะการ

นวดเพื่อสุขภาพได้

อย่างถูกต้องและ

ปลอดภยัขยายผลสู่ 

บุคลากรนักศกึษาและ 

ชุมชน 

1) ร้อยละจ านวน 

บุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรและ

นักศกึษาตอ่การ 

มสี่วนร่วมใน

โครงการ 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.35 

ร้อยละ 

85 

 

 

ระดับ 

4.45 

ร้อยละ 

90 

 

 

ระดับ 

4.45 

ร้อยละ 

90 

 

 

ระดับ 

4.55 

บุคลากรและ

นักศกึษา

บัณฑิต

วทิยาลัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บัณฑิต

วทิยาลัย 

2) โครงการปฏบัิติ 

ธรรมและกิจกรรม 

สาธารณะประโยชน์ 

1) เพื่อเผยแพร่ 

ความส าคัญของสถาบัน 

ชาติศาสนา  

พระมหากษัตริย์รวมถึง 

คุณธรรม จริยธรรม  

วัฒนธรรมและ ค่านิยม 

ไทย 

ร้อยละของการ

รับรู้ภาพลักษณ์

ในการ

ด าเนนิงานดา้น

ศลิปะและ

วัฒนธรรมของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

ร้อยละ

85 

บุคลากร 

นักศกึษา

ของ

วทิยาลัย 

และ 

บุคคลทั่วไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วทิยาลัย 

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

2) เพื่อสง่เสริมให้ชุมชน 

เกิดความสามัคค ีความ 

มนี้ าใจเอือ้อาทรตอ่กัน มี 

การท างาน เป็นหมู่คณะ  

มจีิตสาธารณะ มี การ 

บ าเพ็ญสาธารณ  

ประโยชนร่์วมกัน 

3) โครงการสง่เสริม 

ศลิปะและวัฒนธรรมวถิี 

ชวีติพืน้บ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งสง่เสริม

การศึกษาค้นควา้ 

รวบรวมขอ้มูลและ

เอกสาร  ท่ีเกี่ยวกับ

ศลิปวัฒนธรรม  โดย

มุง่เนน้ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

1) จ านวน 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพึง 

พอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมี 

ส่วนร่วมใน 

โครงการ 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

100 

คน 

 

ระดับ 

4.51 

 

นักศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1 

ของ

วทิยาลัย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วทิยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

4) กิจกรรมความ

ร่วมมอืเคลือข่ายด้าน

ศลิปะวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐม 

(ภายใตโ้ครงการบริการ 

วชิาการ ปีงบประมาณ  

ด าเนนิกิจกรรมความ

ร่วมมอืเคลือข่ายด้าน

ศลิปะวัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐม 

  

 

1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

2) รอ้ยละของการ 

รับรู้ภาพลักษณ ์

ในการด าเนินงาน 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

30 

คน 

 

ร้อย

ละ 

85 

นักเรียน/

นักศกึษา/

ประชาชน

ท่ัวไป 

- - - - - วทิยาลัย

การ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแ

สดงและสื่อ

ใหม ่
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

2564) ด้านศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

5) โครงการสาน 

ความสัมพันธ์การ 

เผยแพร่พิพิธภัณฑ ์

แหลง่เรียนรู้ 

ศลิปวัฒนธรรม 

1) เพื่อการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่ง

กันและกัน 

2) เพื่อเสริมสร้าง 

ความสัมพันธ์และจัด

กิจกรรมดา้น 

ศลิปวัฒนธรรมร่วมกับ

เครอืขา่ย  

ระดับความพึง

พอใจของ 

ผู้รับบริการและ

กลุ่ม เครอืขา่ย

ทางพิพิธภัณฑ ์ 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

ระดับ 

4.25 

 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- คนในชุม

ชม 

-บุคคล

ท่ัวไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักศลิปะ

และ

วัฒนธรรม 

 



 
 

           แผนปฏิบัตกิารด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  

  และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      76 
 

2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ประจ าปีการศกึษา 2563 
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

1. เพื่อก าหนดแผนงานศลิปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพรเ่อกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความเปน็วงั”       

1) โครงการรณรงค์ และส่งเสริม

เอกลักษณ์การแตง่กายด้วยผา้

ไทย (ทุกวันศุกร)์ 

เพื่อรณรงค์และสง่เสริมให้บุคลากรของ

คณะครุศาสตร์มีสว่นร่วมในการอนุรักษ์

และ สบืสานวัฒนธรรมไทยโดยการแตง่

กายด้วยผ้าไทย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน บุคลากร 

คณะครุศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 - 

สิงหาคม 2564 

- คณะ 

ครุศาสตร์ 

2) โครงการรณรงค์แตง่กายด้วย 

ผ้าไทย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีสว่นร่วม

ในการอนุรักษแ์ละสบืสานวัฒนธรรมไทย 

เนน้ความเป็นวัง 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
จากเป้าหมายของโครงการ 
2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

บุคลากร 

คณะวิทยฯ์ 

ตุลาคม 2563 

- เมษายน 2564 

- คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

3) โครงการสง่เสริมเรียนรู้ 

ความเป็นวังสวนสุนันทา 

ส่งเสริมให้นักศกึษาทราบถึงประวัติ

ความเป็นมาของวังสวน สุนันทา 

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2) รอ้ยละความพงึพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

3) ระดับความรู้ของนักศึกษาที ่

เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

 

ระดับ 4.00 

นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์ 

มกราคม 2564 15,000 

 

 

 

 

คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

4) โครงการอนุรักษข์นมไทย 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 1) ระดับความรู้ ความเข้าใจ ระดับ 4.00 ผู้บริหาร เมษายน 2564 15,000 คณะ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ชาววัง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มสี่วนร่วมใน 
การศึกษาวิธีการท าขนมช่อม่วง 
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา มสี่วนร่วม 

ในการรับรู้เอกลักษณ์ ของคณะ “เนน้ 

ความเป็นวัง” 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วม  ในกิจกรรมการการ 

รับรู้ภาพลักษณใ์นการด าเนินงาน ด้าน 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

เกี่ยวกับวิธีการท าขนมไทยชาววัง 
2) รอ้ยละของการรับรู้ 

เอกลักษณ์ “เนน้ความเป็นวัง” 

3) รอ้ยละของการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน 

ดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

มนุษยศาสตร์ฯ 

5) โครงการเสริมสร้าง 

เอกลักษณ์และพัฒนา 

นักศกึษาคณะวิทยาการ 

จัดการ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา

ทักษะดา้นศลิปะและวัฒนธรรมไทย

ร่วมกับส านัก ศลิปะและวัฒนธรรม 

1) รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ  

การพัฒนา 

2) ร้อยละของจ านวนช้ินงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

นักศกึษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ                                                                                                                                                                                                                                  

มกราคม – 

มนีาคม 2564 

- คณะ 

วทิยาการจัดการ 

6) โครงการส่งเสริมอนุรักษไ์ทย 

การแตง่กายด้วยผา้ไทย 

1) เพื่อเป็นการรณรงค์สง่เสริมใหบุ้คลากร 

แตง่กายด้วยผ้าไทย ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ ์

และสบืสานความเป็นไทย 

2) เพื่อให้ตระหนักรูใ้นคุณค่าวฒันธรรม 

การแตง่กายท่ีดงีามของชาต ิ

ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การมี

ส่วนร่วมในโครงการ 

ระดับ 

4.51 

ผู้บริหาร 

อาจารย์ และ

บุคลากรคณะ 

กันยายน 2563 – 

ตุลาคม 2564 

- คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

7) โครงการพัฒนาเอกลักษณ ์ เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวฒันธรรม

ในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความ

เป็นวัง” 

ร้อยละ 85 นักศกึษาและ 

บุคลากรคณะ

ศลิปกรรมฯ 

มนีาคม –

สิงหาคม 2564 

200,000 คณะ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 

8) โครงการวันอนุรักษ ์ เพื่อสง่เสริมสนับสนุนให้นักศกึษาและ 1) ร้อยละจ านวนบุคลากรและ ร้อยละ 85 บุคลากรและ ตุลาคม 2563 – - บัณฑิตวทิยาลัย 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ศลิปวัฒนธรรมแต่งกาย 

ด้วยผ้าไทย 

บุคลากรเห็นความส าคัญของการแต่งกาย

ผ้าไทยซึ่งเป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่สังคม 

นักศกึษาท่ีมีสว่นร่วมใน 

โครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

บุคลากรและนักศกึษาตอ่ การ  

มสี่วนร่วมในโครงการ 

 

 

ระดับ 4.35 

นักศกึษา 

บัณฑิต

วทิยาลัย 

กันยายน 2564 

9). โครงการรณรงค์แตง่ 

กายด้วยผ้าไทย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ

วทิยาลัยมสี่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละสบื

สานวัฒนธรรมไทย เนน้ความเป็นวัง 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วม 

โครงการจากเป้าหมายของ 

โครงการ 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

 

ร้อยละ 85 

บุคลากรของ

วทิยาลัย

นานาชาติ 

ตุลาคม 2563 – 

เมษายน 2564 

- วทิยาลัย 

นานาชาต ิ

10) โครงการส่งเสริมเรียนรู้ 

ความเป็นวังสวนสุนันทา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศกึษาทราบถึง

ประวัตคิวามเป็นมาของวังสวนสุนันทา 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วม 

โครงการ 

จากเป้าหมายของโครงการ 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

3) ระดับความรู้ของนักศึกษาที ่

เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

 

ร้อยละ  

85 

ระดับ 4.00 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย

นานาชาติ 

มกราคม 2564 15,000 วทิยาลัย 

นานาชาต ิ

11) โครงการรณรงค์แต่งกาย 

ด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร)์ 

 

เพื่อรณรงค์และสง่เสริมให้บุคลากรของ

วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีสว่น

ร่วมในการอนุรักษแ์ละสบืสาน

วัฒนธรรมไทยโดยการแตง่กายด้วยผ้า

ไทย 

ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความ 

เป็นวัง” 

ร้อยละ 85 บุคลากร ตุลาคม 2563 - 

มนีาคม 2564  

- วทิยาลัย

นวัตกรรมและการ

จัดการ 



 
 

           แผนปฏิบัตกิารด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

12) โครงการรณรงค์ 

และส่งเสริมเอกลักษณ์การ 

แตง่กายชุดผ้าไทย (ทุกวัน 

ศุกร์) 

เพื่อสง่เสริมเอกลักษณ์บุคลากรของ

วทิยาลัยพยาบาลฯ ในการมีสว่นร่วม

อนุรักษแ์ละสบืสานความเป็นไทยโดยการ

แตง่กายด้วยผ้าไทย 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของผู ้

เข้า รว่มโครงการ 

40 คน 

ระดับ 4.51 

บุคลากร 

วทิยาลัย 

พยาบาล 

และสุขภาพ 

 - วทิยาลัยพยาบาล

และสุขภาพ 

13) โครงการส่งเสริมอาหาร 

เพื่อสุขภาพ เมนูเด็ด  

“ชะครามท้องถิ่น ต ารับวัง 

สวนสุนันทา”  

1) เพื่อให้รู้จักประโยชนข์องอาหารเพื่อ 

สุขภาพ 

2) เพื่อศกึษาค้นคว้าอาหารประจ าทอ้งถิ่น  

ต ารับวังสวนสุนันทา 

1) จ านวนนักศกึษา  ท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่น 

500 คน 

 

ระดับ 4.51 

บุคลากรและ

นักศกึษา

วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

มนีาคม 2564 30,000 วทิยาลัย 

สหเวชศาสตร์ 

14) โครงการเอกลักษณ์ 

ระดับหนว่ยงาน 

เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวฒันธรรม

ในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย “เนน้ความเป็นวัง” 

ร้อยละของการรับรู้

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

“เนน้ความเป็นวัง”  

ร้อยละ 85 นักเรียนและ

นักศกึษาของ

วทิยาลัย และ

ประชาชนท่ัวไป 

ปีการศึกษา 

2563 

- วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม ่

15) โครงการจิตอาสา 

กิจกรรมเพื่อสังคมประจ าปี 

การศึกษา 2563 (ผ่าน 

ระบบออนไลน์) 

1) เพื่อปลูกจิตส านกึและส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมพัฒนาระเบียบวนิัยให้กับ

นักศกึษา 

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการด ารงชวีติ 

ให้กับนักศกึษาและพัฒนาจิตใจให้ดีงาม ม ี

ระเบียบวนิัย มีความกตัญญูกตเวที มี 

สัมมนาคารวะและปรับปรุงพฤตกิรรม 

3) เพื่อเส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศกึษา

เป็นจิตอาสา 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม 

โครงการ 

 

400 คน 

ระดับ 4.51 

นักศกึษา สิงหาคม 2563 - วทิยาลัย 

โลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน 

16) โครงการเผยแพร่องค์ 1) เพื่อสง่เสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ 1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ 80 คน นักศกึษาของ มกราคม 2564 10,000 วทิยาลัย
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ความรู้มุมมองความเป็นวัง  

ผ่านการถา่ยทอดการวาด 

เสน้สถาปัตยกรรมอาคาร 

อนุรักษ์ 

การวาดเส้นสถาปัตยกรรมอาคารอนุรักษ ์

2) เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยด้าน 

การสง่เสริม 

เผยแพร่เอกลักษณ์ของหนว่ยงาน “เนน้ 

ความเป็นวัง” 

กิจกรรม 

2) ร้อยละความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ร้อยละ 85 

วทิยาลัย สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

17) โครงการเอกลักษณ์ 

ระดับหนว่ยงาน การพัฒนา 

เอกลักษณ์ เพื่อเนน้ความ 

เป็นวังของส านักวิชาการศกึษา 

ท่ัวไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ 

อเิล็กทรอนิกส ์ประจ าป ี

การศึกษา  2563 

เพื่อรณรงค์และสง่เสริมให้บุคลากรของ

ส านักวิชาการ ศึกษาทั่วไปฯมสีว่นร่วมใน

การอนุรักษแ์ละสบืสานวัฒนธรรมไทย

โดยการแตง่กายด้วยผ้าไทย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การด าเนนิงานตามเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย “เนน้ความ

เป็นวัง” 

ระดับ 4.52 บุคลากรภายใน

ส านัก GE  

มนีาคม –

เมษายน 2564  

- ส านักวชิาการ

ศกึษาท่ัวไปและ

นวัตกรรมการ

เรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส์ 

18) โครงการรณรงค ์

การแตง่กายด้วยผา้ไทย  

(2 วัน ต่อ สัปดาห์) 

1) เพื่อสง่เสริมให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการ 

อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาการ 
แต่งกายด้วยผ้าไทย 
2) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และบุคลกิภาพ 

เป็นวัง 

ระดับความความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

ระดับ 4.51  บุคลากรภายใน 

ส านักงาน

อธิการบดี 

สิงหาคม 2563- 

กรกฎาคม 

2564  

- ส านักงาน

อธิการบด ี 

19) โครงการนทิรรศการ 

ศลิปวัฒนธรรม 

 เพื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้น 

ศลิปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนัน 

ทาในรูปแบบการจัดนทิรรศการหมุนเวยีน 

จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมท่ีได้รับการ

เผยแพร่  

 1 องค์

ความรู้ 

- นักศึกษา  
- บุคลากร 

- คนในชุมชม 

- บุคคลทั่วไป 

ตุลาคม 2563 - 

กรกฎาคม 

2564  

160,000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

20) โครงการสบืทอดมรดก 1) เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาให้ ระดับความพึงพอใจของ ระดับ 4.51 - นักศกึษา  มกราคม – 100,000 ส านักศิลปะและ



 
 

           แผนปฏิบัตกิารด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

และสบืสานวัฒนธรรมสวน 

สุนันทา 

เกิดความภาคภูมิใจเห็นความส าคัญใน

ด้านการอนุรักษ ์ สบืสาน 

ศลิปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน

วัฒนธรรมสวนสุนันทา 

2) เพื่ออนุรักษ ์สืบสาน เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมสวน

สุนันทา 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  มนีาคม 2564 วัฒนธรรม 

21) โครงการพัฒนาการ 

ให้บริการแหลง่เรียนรู้ศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนากระบวนการเยี่ยมชม 

แหลง่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นท่ี 

รู้จักแพร่หลาย 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมาใชบ้ริการ

แหลง่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4.51 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

มกราคม – 

มนีาคม 2564 

80,000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

22) โครงการพัฒนาศูนย์ 

ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 

1) เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูล 

เกี่ยวกับประวัติ เจ้านายฝ่ายในวังสวนสุนัน 

ทา 

2) เป็นการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายแก่ 

บุคคลท่ัวไปมากยิ่งขึน้ 

ร้อยละความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

กรกฎาคม 2564

มกราคม – 

กรกฎาคม 2564 

ไมม่กีารใช้

งบประมาณ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

23) โครงการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 

การเผยแพร่ผลงานด้าน 

ศลิปวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ 

ผลงานดา้นศลิปวัฒนธรรมอย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของความส าเร็จของ

การด าเนนิงาน 

ร้อยละ 80 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

สิงหาคม 2563 

- กรกฏาคม 

2564 

ไมม่กีารใช้

งบประมาณ 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. เพื่อก าหนดแผนงานศลิปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพรเ่อกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู”้ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

1) โครงการพัฒนาการ 

ให้บริการแหลง่เรียนรู้ 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนากระบวนการเยี่ยมชมแหลง่

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จัก

แพร่หลาย 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการท่ีมาใชบ้ริการแหลง่

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4.51 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

มกราคม – 

มนีาคม 2564 

80,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

2) โครงการพัฒนาศูนย์ 

ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้มูล 

เกี่ยวกับประวัตเิจ้านายฝ่ายในวงัสวนสุนัน 

ทา 

2) เป็นการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ 

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จักแพร่  

หลายแกบุ่คคลทั่วไปมากยิ่งขึน้ 

ร้อยละความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

มกราคม – 

กรกฎาคม 2564 

- ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

3) โครงการพัฒนาองค ์

ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 

รัตนโกสินทร์ 

เพื่อเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ชาววังสวนสุนันทาในสื่อโซเชยีวมเิดีย 

จ านวน 3 ช่องทาง 

จ านวนองคค์วามรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา 

 3 องค์

ความรู้ 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- คนในชุมชม 

- บุคคลทั่วไป 

เมษายน – 

พฤษภาคม 

2564  

80,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

4) โครงการนทิรรศการ 

ศลิปวัฒนธรรม 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทาใน

รูปแบบการจัดนทิรรศการหมุนเวยีน 

จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมท่ีได้รับการ

เผยแพร่  

 1 องค์

ความรู้ 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- คนในชุมชม 

- บุคคลทั่วไป 

ตุลาคม 2563 - 

กรกฎาคม 

2564  

160,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

5) โครงการเผยแพร่องค์ 

ความรู้ดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรมในระดับ 

นานาชาติ Google  

Arts & Culture 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมของวังสวนสุนันทาในระดับ

นานาชาต ิ

 

จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมทีได้รับการ

เผยแพร่ 

3  

องคค์วามรู้ 

บุคคลทั่วไป สิงหาคม 2563 

- กรกฏาคม 

2564 

- ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

3. เพื่อก าหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนนุการจัดกจิกรรมท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

3.1 โครงการน้อมร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคณุของ พระราชวงศ์ 

1) โครงการร าลึกในพระ 

กรุณาธิคุณ สมเด็จพระ 

เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า 

นภิานภดล วิมล 

ประภาวดี กรมขุนอู่ทอง  

เขตขัตตยินาร ี

1) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วม ในการร าลกึพระ 

กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า 

ฟา้นิภานภดล 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา มสี่วนร่วม 

ในการรับรู้เอกลักษณ์ของคณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

“เนน้ความเป็นวัง” 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วม  ในกิจกรรมการการ 

รับรู้ภาพลักษณใ์นการด าเนินงาน ด้าน 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) รอ้ยละของการรับรู้ 

เอกลักษณ์ “เนน้ความเป็น 

วัง” 

3) รอ้ยละของการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

120 คน 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

29 มกราคม 

2564 

35,000 คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 

2) โครงการ “พธีิบวงสรวงและ 

บ าเพ็ญกุศลทักษณิานุประทาน 

ถวายแดส่มเด็จพระนางเจา้      

สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช 

เทว”ี 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้กับบุคลากร 

นักศกึษา ได้ตระหนกัและเห็น

ความส าคัญของพิธีบวงสรวงและ

บ าเพ็ญกุศลทักษณิานุประทานถวายแด่

สมเด็จพระนางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี 

1) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

นักศกึษา และบุคลากรต่อการม ี

ส่วนร่วมในโครงการ 

2) จ านวนบุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ  

ร้อยละ 

85 

 

ร้อยละ 

85 

 

บุคลากร 

นักศกึษา

คณะฯ 

ประชาชนใน

ชุมชน 

และบุคคล

พฤศจิกายน 

2563 

5,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

3) รอ้ยละของบุคลากร  

นักศกึษาท่ีได้ตระหนักและเห็น 

ความส าคัญของพิธีบวงสรวง 

และบ าเพ็ญกุศลทักษณิาน ุ

ประทานถวายแด่สมเด็จ พระ 

นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ 

บรมราชเทวี 

ร้อยละ 

85 

 

 

 

 

ท่ัวไป 

 

3) โครงการปฏบัิติ 

ธรรมและกิจกรรมสาธารณะ 

ประโยชน์ 

1) เพื่อเผยแพร่ความส าคัญของสถาบัน 

ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึง 

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ  

ค่านยิมไทย 

2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี  

ความมีน้ าใจเอือ้อาทรตอ่กัน มกีารท างาน 

เป็นหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มี การ 

บ าเพ็ญร่วมกัน 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมของหนว่ยงาน 

ร้อยละ85 บุคลากร 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย และ 

บุคคลทั่วไป 

ธ.ค2563-เม.ย 

2564 

30,000 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

4) โครงการสุนันทาร าลกึ เพื่อปลูกจิตส านกึให้นักศกึษาได้

ตระหนักและร าลกึแค่สมเด็จพระนางเจา้

สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทว ีใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม ใน 

โครงการ 

200 คน 

 

ระดับ 4.51 

บุคลากรและ

นักศกึษา

วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

พฤศจิกายน 

2563 

5,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

5) โครงการวันมหิดล 1) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศกึษา 

ได้ถวายสักการะ และร าลกึถึงพระเกยีรติ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

300 คน 

ระดับ 4.51 

บุคลากรและ

นักศกึษา

24 กันยายน

2563 

- วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 



 
 

           แผนปฏิบัตกิารด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

คุณของสมเด็จพระมหิตลาธเิบศร อดุลย 

เดชวกิรม พระบรมราชชนกท่ีมีตอ่วงการ 

แพทยแ์ละการสาธารณสุขของไทย 

2) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ 

นักศกึษา มีสว่นร่วมในการสบืสาน

กิจกรรม 

ท่ีแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

6) โครงการวันภูมปัิญญา 

การแพทยแ์ผนไทยแห่งชาต ิ

1) เพื่อถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 

2) เพื่อสบืสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี 

งามของไทย 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

250 คน 

ระดับ 4.51 

บุคลากรและ

นักศกึษา 

วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

พฤศจิกายน

2563 

30,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

7) โครงการเพิ่มแหลง่เรียนรู้ เพื่อก าหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

1 แหลง่ บุคลากรและ

นักศกึษาของ 

วทิยาลัย 

กรกฎาคม 2563 

– สิงหาคม 2564 

- วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม ่

8) โครงการวันปิยมหาราช 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณา

ท่ีคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปยิะมหาราชของ

ปวงชนชาวไทย 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีก าหนด 

2) ร้อยละความพงึพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการตอ่การมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

- บุคลากร 

- นักศกึษา 

1 วัน 3,500 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี  



 
 

           แผนปฏิบัตกิารด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2559 - 2563)  
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

 

 

9) โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่องใน 

วโรกาสวันคลา้ยวันทิวงคต  

สมเด็จพระนางเจา้สุนันทากุมารี 

รัตน์ พระบรมราชเทวี 

เพื่อน้อมอุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จพระ

นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ  และเจ้านาย

ฝ่ายในท่ีเคยประทับอยู่ในวังสวนสุนันทา 

 

 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตอ่กลุม่เป้าหมาย ท่ีก าหนด 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการตอ่การมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

- บุคลากร 

- นักศกึษา 

พฤษภาคม 2564 10,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี  

10) โครงการบวงสรวงและ 

บ าเพ็ญกุศลทักษณิานุประทาน 

ถวายแดส่มเด็จพระนางเจา้ 

สุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราช

เทวี 

เพื่อปลูกจิตสำนกึ ให ้กับ บุ ค ล า ก ร 

นักศกึษา ได้ตระหนกั และเห็น

ความสำคัญ ของพิธีบวงสรวงและ 

บำเพ็ญกุศลทักษณิานุ ประทานถวายแด่

สมเด็จพระนางเจา้ สุนันทากุมารีรัตน์ 

พระบรมราชเทวี 

ร้อยละความพงึพอใจของ

นักศกึษา และ บุคลากรต่อ

การมี่ส่วน ร่วมในโครงการ  

ร้อยละ 85 

 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

10 พฤศจิกายน 

2563  

120,000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

11) โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่อง

ในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคล

ฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีรา

เมศร์ 

1. เพื่อน้อมอุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จ เจ้า

ฟา้ฑิฆัมพรฯ และเจ้านายท่ีเคยประทับ

อยู่ในสวนสุนันทา 

2. เพื่อสบืทอดประเพณท่ีีดงีามของชาว

พุทธ 

ร้อยละความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ  

ร้อยละ 100 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

มนีาคม 2564 50,000  ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

12) โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่อง

ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม ์พระ

วมิาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี

นาฎ ปยิมหาราช ปดิวรัดา 

เพื่อน้อมอุทิศถวายกุศลแด่พระวิมาดา

เธอฯ และเจ้านายท่ีเคยประทับ 

อยู่ในสวนสุนันทา 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ระดับ 4.51 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

พฤษภาคม - 

มถิุนายน 2562 

40,000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

13) โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่อง 

ในวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จ 

พระนางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์  

พระบรมราชเทวี 

1. เพื่อนอ้มอุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จพระ

นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ  และเจ้านาย

ฝ่ายในท่ีเคยประทับอยู่ในวังสวนสุนันทา 

2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ

พระนางเจา้สุนันทากุมารีรัตน์ฯ 

3. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. เพื่อสบืทอดประเพณท่ีีดงีามของชาว

พุทธ 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.51 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

พฤษภาคม 2564 50,000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.2 โครงการส่งเสริม สืบสาน  และอนุรักษป์ระเพณีไทย 

1) โครงการวันครูแห่งชาติ  

2564 

1) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารยแ์ละ 

ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดงืามของชาต ิ

2) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ 

ธรรมเนยีมปฏบัิตกิารจัดงานวันครู 

แห่งชาติ 

3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณ 

ความเป็นครูวชิาชีพ 

1) จ านวนนักศกึษาและบุคลากร 

ท่ีมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม 

2) ร้อยละของนักศึกษาและ 

บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 

3) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

นักศกึษาและบุคลากรตอ่การ 

จัดกิจกรรม 

200 คน 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

นักศกึษา 

และบุคลากร 

                                                                                                                                                                                                                                                 

16 มกราคม 

2564 

60,000 คณะครุศาสตร์ 

2) โครงการลอยกระทง เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษา 1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 นักศกึษา ตุลาคม 2563 20,000 คณะ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

“อนุรักษป์ระเพณีไทยและ 

สิ่งแวดลอ้ม” 

และบุคลากรเห็นความส าคัญประเพณี 

ลอยกระทง 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ 

นักศกึษาในเร่ืองอนุรักษ ์

ประเพณีไทยและสิ่งแวดลอ้ม 

ท่ีเข้าร่วมประกวด 

ร้อยละ 85 

 

ระดับ 4.00 

คณะวิทยฯ์ วทิยาศาสตร์ฯ 

3) โครงการสบืสานประเพณี 

สงกรานต ์รดน้ าขอพรผู้ใหญ ่

เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาและบุคลากรได้

เห็นความส าคัญของประเพณีสงกรานต์ 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

 

นักศกึษา 

และบุคลากร 

คณะวิทยฯ์ 

เมษายน 2564 25,000 คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

4) โครงการ “สบืสานประเพณี 

สงกรานต”์ ประจ าป ี2564 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา มสี่วนร่วม 

ในกิจกรรมและเห็นถึงความส าคัญของการ 

อนุรักษ ์สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่สังคม 

2) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

นักศกึษา มสี่วนร่วมในกจิกรรมการการ 

รับรู้ภาพลักษณใ์นการด าเนินงานดา้น

ศลิปะและวัฒนธรรม 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) รอ้ยละของการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

120 คน 

ร้อยละ 85 

 

 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

เมษายน 2564 40,000 คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 

5) โครงการ “ลูกพระนางรว่ม 

ใจสบืสานประเพณีสงกรานต ์ 

ประจ าป ี2564” 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้บุคลากรและ

นักศกึษาเห็นความส าคัญและมสี่วนร่วม

ในการสืบสานอนุรักษข์นบธรรมเนยีม

ประเพณีและสืบทอดความเป็น

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) รอ้ยละของการรับรู้ 

200 คน 

 

ร้อยละ 85 

 

บุคลากร 

นักศกึษา

คณะฯ ชุมชน 

และบุคคล

เมษายน 2564 130,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

แบบอย่างท่ีดตีอ่สังคม เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย  

“เนน้ความเป็นวัง” 

4) รอ้ยละของบุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีตระหนักถึง 

ความส าคัญของงาน 

สงกรานต ์

ร้อยละ 85 

 

 

ร้อยละ 85 

 

ท่ัวไป 

 

6) โครงการ “พธีิไหว้ครู  

ประจ าปกีารศึกษา”   

เพื่อปลูกจิตส านกึให้กับนักศกึษาได้

ตระหนักและเห็นความส าคญัของพิธีไหว้

คร ู

1) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม ใน 

โครงการ 

2) จ านวนนักศกึษา ท่ีมีสว่นร่วม 

ในโครงการ  

3) รอ้ยละของบุคลากร  

นักศกึษาท่ีได้ตระหนักและ 

เห็นความส าคัญของพิธีไหวค้ร ู

ร้อยละ 85 

 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

นักศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 1 คณะฯ 

23 กรกฎาคม 

2563 

15,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

7) โครงการ “ประเพณีลอย 

กระทง” 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้กับบุคลากร 

นักศกึษาได้ตระหนักและเห็น

ความส าคัญของประเพณีลอยกระทง   

1) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

นักศกึษา และบุคลากรต่อการม ี

ส่วนร่วมในโครงการ 

2) จ านวนบุคลากรและนักศกึษา 

ท่ีมีสว่นร่วมในโครงการ  

3) รอ้ยละของบุคลากรนักศกึษา 

ท่ีได้ตระหนักและเห็นความ 

ส าคัญของประเพณีลอยกระทง 

ร้อยละ 85 

 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

 

บุคลากร 

นักศกึษา

คณะฯ 

ประชาชนใน

ชุมชนและ 

บุคคลทั่วไป 

 

30 ตุลาคม 

2563 

10,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

8) โครงการพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกจิตส านกึให้กับนักศกึษาได้

ตระหนักและเห็นความส าคญัของการ

ไหวค้ร ู

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การมี

ส่วนร่วมในโครงการ 

ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากร และ 

นักศกึษาช้ันปี1  

คณะเทคโนฯ 

กรกฎาคม 2563 2,500 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

9) โครงการรดน้ าด าหัว 

ขอพรผู้ใหญ ่

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณรีดน้ าด าหัว

และประเพณีวันสงกรานตข์องไทยให้คง

อยู่ตลอดไป 

1) จ านวนบุคลากรและนักศกึษา 

ท่ีมสี่วนร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การ ม ี

ส่วนร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

ระดับ 4.35 

บุคลากร และ  

นักศกึษา บัณฑติ

วทิยาลัย 

เมษายน 2564 5,000 บัณฑิตวทิยาลัย 

10) โครงการลอยกระทง  

“อนุรักษ์ ประเพณีไทยและ

สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษา

และบุคลากรเห็นความส าคัญประเพณี

ลอยกระทง 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วม 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการโครงการ 

3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ 

นักศกึษา ในเร่ืองอนุรักษ์ 

ประเพณีไทยและสิ่งแวดลอ้มท่ี 

เข้าร่วมประกวด 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85  

 

ระดับ 4.00 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย 

นานาชาติ 

พฤศจิกายน 

2563 

20,000 วทิยาลัย 

นานาชาต ิ

11) โครงการสบืสานประเพณี 

สงกรานตร์ดน้ าขอพรผู้ใหญ ่

เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาและบุคลากร ได้

เห็นความส าคัญของประเพณีสงกรานต์ 

1) รอ้ยละของผู้เข้า รว่มโครง 

การ 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85  

 

นักศกึษา และ

บุคลากรของ 

วทิยาลัย 

นานาชาติ 

เมษายน 2564 25,000 วทิยาลัย 

นานาชาต ิ

12) โครงการอนุรักษแ์ละสบื 

สานประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละส่งเสริม

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณอีันดี

งามของคนไทยใหค้งอยู่ ตลอดไป 

ร้อยละของการรับรู้ภาพ 

ลักษณใ์นการด าเนนิงาน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

ร้อยละ 

85 

บุคลากร 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย และ 

เม.ย 2564 10,000 วทิยาลัย 

นวัตกรรมและ 

การจัดการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

หนว่ยงาน บุคคลทั่วไป 

13 โครงการวันสงกรานต ์ 1) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศกึษา  

เห็นความส าคัญของการสบืสานอนุรักษ์ 

ขนบ ธรรมเนยีมประเพณีและสืบทอด 

ความเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่สังคม 

2) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศกึษา  

มสี่วนร่วมในการสิบสานประเพณี 

วัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของผู้เขา้   

ร่วมโครงการ 

200 คน 

ระดับ 4.51 

บุคลากรและ

นักศกึษา

วทิยาลัย 

สหเวชศาสตร์ 

5 เมษายน 2564 5,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

14) โครงการไหวค้ร ู เพื่อปลูกจิตส านกึให้กับนักศกึษาได้

ตระหนักและเห็นความส าคญัของพิธีไหว้

คร ู

 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีมีสว่นร่วม 

ในโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม ใน 

โครงการ 

150คน 

 

ระดับ 4.51 

นักศกึษา

วทิยาลัย 

สหเวชศาสตร์ 

25 สิงหาคม

2563 

20,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

15) โครงการเพิ่มแหลง่เรียนรู้ เพื่อก าหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้น ศิลปะ

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 100 นักเรียน/

นักศกึษา/

ประชาชนท่ัวไป 

ปีการ 

ศกึษา 2563 

- วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสดง 

และสื่อใหม ่

16) โครงการท าบุญตักบาตร       

วันขึ้นปีใหม่สบืสานวัฒนธรรม 

ประเพณีไทย วิทยาลัยโลจ ิ

สตกิส์และซัพพลายเชน 

1) เพื่อเป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณ 

วันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให ้

บุคลากรในหน่วยงาน นกัศกึษา ได้มีสว่น 

ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดตีอ่กัน 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม 

โครงการ 

400 คน 

ระดับ 4.51 

อาจารย์

บุคลากร และ

นักศกึษา 

มกราคม 2564 - 

 

วทิยาลัย 

โลจิสติกซ์และ 

ซัพพลายเชน 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

อย่างใกล้ชิด 

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ เขา้ใจ ใน 

วัฒนธรรมประเพณี 

4) เพื่อให้นักศกึษาและบุคลากรเห็น 

ความส าคัญของการสบืสาน อนุรักษ ์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และสบืทอด 

ความเป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อสังคม 

17) โครงการวทิยาลัยโลจ ิ

สตกิส์และซัพพลายเชน สืบ 

สานประเพณีไทย อนุรักษ ์

วัฒนธรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์ 

1) เพื่อเป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี 

วันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให ้

บุคลากรในหน่วยงาน นกัศกึษาได้มีสว่น 

ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดตีอ่กัน 

อย่างใกล้ชิด 

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ เขา้ใจ ใน 

วัฒนธรรมประเพณี 

4) เพื่อให้นักศกึษาและบุคลากรเห็น 

ความส าคัญของการสบืสาน  

อนุรักษ ์ขนบธรรมเนยีมประเพณี และสบื 

ทอดความเป็นแบบอย่าง ท่ีดตีอ่สังคม 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2) ระดับความพงึพอใจของ 

บุคลากรและนักศกึษาตอ่ 

การมสี่วนร่วมโครงการ 

400 คน 

 

ระดับ 4.51 

อาจารย์ 

บุคลากร และ

นักศกึษา 

เมษายน 2564 20,000 วทิยาลัย 

โลจิสติกซ์และ 

ซัพพลายเชน 

18) โครงการไหวค้รู ประจ าป ี

การศึกษา 2563 (ผ่านระบบ 

ออนไลน์) 

1) เพื่อเป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี 

ให้คงอยูก่ับสังคมไทยตลอดไป 

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให ้

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจ 

ของบุคลากรและนักศกึษาตอ่ 

500  คน 

 

ระดับ 4.51 

อาจารย์ 

บุคลากร และ

นักศกึษา 

สิงหาคม 2563 - 

 

วทิยาลัย 

โลจิสติกซ์และ 

ซัพพลายเชน 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

บุคลากรในหน่วยงาน นกัศกึษา ได้มีสว่น 

ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดตีอ่กัน 

อย่างใกล้ชิด 

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน 

วัฒนธรรมประเพณี 

4) เพื่อให้นักศกึษาและบุคลากรเห็น 

ความส าคัญของการสบืสาน อนุรักษ ์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และสบื 

ทอดความเป็นแบบอย่างท่ีดตีอ่สังคม 

การมสี่วนร่วมโครงการ 

19) โครงการถวายเทียนพรรษา 1) เพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีของชาว 

พุทธให้มีความมั่นคงสืบตอ่ไป 

2) เพื่อให้นักศกึษา บุคลากรมีความสมัคร 

สมานสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ 

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีก าหนด 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการตอ่การมีสว่น 

ร่วมในโครงการ  

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

100 คน กรกฎาคม 2563 10,000   ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี 

20) โครงการสบืสานประเพณี 

สงกรานต ์รดน้ าด าหัว ขอพร 

ผู้ใหญ ่

1) เพื่ออนุรักษแ์ละสบืสานวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดงีามของคนไทยใหค้งอยู่สืบไป 

2) เพื่อสนับสนุนให้นักศกึษาได้มโีอกาส 

แสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่ เป็นการ 

ส่งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจอันดงีาม 

และเกิดความเป็นสริิมงคลแก่ตนเอง 

 

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีก าหนด 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการตอ่การมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

200 คน กรกฎาคม 2563 3,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี  

21) โครงการสบืสานวัฒนธรรม 1) เพื่ออนุรักษป์ระเพณีการลอยกระทง ใน 1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 100 คน พฤศจิกายน 3,000 ศูนยก์ารศึกษา
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ประเพณีไทย ประเพณีลอย 

กระทง 

 

วันเพ็ญเดอืนสิบสอง ให้คงอยูต่อ่ไป 

2) เพื่อเป็นการปลูกฝังและอนุรักษ์ 

วัฒนธรรมประเพณอีันดีงาม 

3) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมการสร้างความ 

สามัคคีและความสัมพันธ์อันดใีห้กับ 

นักศกึษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีก าหนด 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการตอ่การมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

 

ร้อยละ 85 

2563 จังหวัดอุดรธานี  

22) โครงการไหวค้รู “อภิวาท 

วันทาปาเจราโหนตุ คุรุ 

คณาจารย์ ศูนยก์ารศึกษา 

จังหวัดอุดรธานี” 

 

1) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักใน เร่ือง การรู้ 

รักสามัคคี กตญัญูรูคุ้ณ ผู้มีพระคุณ 

2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดงีามระหว่าง 

นักศกึษากับอาจารย์และบุคลากรศูนย์ 

การศึกษาจังหวัด 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีก าหนด 

2) ร้อยละความพงึพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการตอ่การมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

200 คน กรกฎาคม 2563 3,000 ศูนยก์ารศึกษา

จังหวัดอุดรธานี  

23) โครงการพธีิถวายผ้าพระ 

กฐินพระราชทาน 

1) เพื่อให้ประชาคมสวนสุนันทาได้ร่วม 

กิจกรรมทางศลิปวัฒนธรรมมคีวามรัก 

ความผูกพันต่อกัน 

2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมสวนสุนันทาได ้

ร่วมสบืสานประเพณี  ที่ดีงามของไทยให ้

คงอยู่สบืไป 

3) เพื่อความเป็นสริิมงคลของบุคลากร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา 

1) ระดับความพงึพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง 

ศลิปวัฒนธรรม 

2) รอ้ยละเฉลี่ยของ ผู้ท่ีเข้าร่วม 

กิจกรรมเห็นความส าคัญของ 

ศลิปะและวัฒนธรรมไทย  

และขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ระดับ 4.51 

 

 

ร้อยละ 85 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- คนในชุมชม 

- บุคคลทั่วไป 

 

ตุลาคม 2564 120,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

24) โครงการส่งเสริม สืบสาน 

และอนุรักษป์ระเพณีวัน 

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได ้ร่วมสบื 

สานและอนุรักษ ์ประเพณีไทย 

ร้อยละความพงึพอใจของ

นักศกึษา และบุคลากรต่อการ

ร้อยละ 85  

 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

เมษายน 2564 40,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

สงกรานต ์ 2) เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไดต้ระหนัก  

ถึงความส าคัญของ ประเพณีไทย  

มสี่วนร่วมในโครงการ   

25) โครงการธรรมศึกษา 1) เพื่อนอ้มอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 

ถวายแดพ่ระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทา 

2) เพื่อนอ้มอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทา 

3) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักศกึษา และ 

บุคคลทั่วไปท่ีเข้าร่วมโครงการได้ศึกษา 

พระธรรมวนิัยและปฏบัิตศิาสนกิจตาม  

หลักแห่งพระพุทธศาสนา 

4) เพื่อให้นักศกึษาได้มสี่วนร่วมและเป็น 

ส่วนหน่ึงของกิจกรรม  ในการเรียน 

5) เพื่อสบืทอดอายุพระพุทธศาสนา 

6) เพื่อสบืสานวัฒนธรรม ประเพณอีันดี 

งามของชาวพุทธ 

1) ระดับความพงึพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุง 

ศลิปวัฒนธรรม 

2) รอ้ยละจ านวนผู้เข้าร่วม 

โครงการไมน่อ้ยกวา่เป้าหมายท่ี 

ก าหนด 

ระดับ 4.51 

 

 

ร้อยละ 80 

- นักศกึษา  

- อาจารย์ 

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

พฤษภาคม 2564 120,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

26) โครงการส่งเสริม สบืสาน 

และอนุรักษป์ระเพณีไทยวัน 

เข้าพรรษา 

1) เพื่อร่วมอนุรักษ์และสบืทอด กิจกรรม 

ศลิปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึง 

ความส าคัญของประเพณีไทยทางด้าน 

พระพุทธศาสนา 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระดับ 4.51 - นักศกึษา  

- อาจารย์ 

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

มถิุนายน – 

กรกฎาคม 2564 

40,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

27) โครงการศลิปวัฒนธรรมวัน 

สงกรานต ์

1) เพื่อสบืสานและอนุรักษข์นบธรรมเนยีม 

ประเพณีอันดี งามของไทย 

ร้อยละขอ้งผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 บุคลากร

ภายในส านัก 

มนีาคม – 

เมษายน 2564 

21,900 ส านักวิชาการ 

ศกึษาท่ัวไปและ
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันด ีงาม 

ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ 

มหาวทิยาลัย 

นวัตกรรมการ

เรียนรู้

อเิล็กทรอนิกส์ 

28) โครงการกจิกรรมวัน 

สงกรานต ์

1) เพื่อสบืสานและอนุรักษข์นบธรรมเนยีม

ประเพณีอันดี งามของไทยอันดีงามของ

ไทย 

2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์  ระหว่าง  

ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการสง่เสริม

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา   

ระดับ 4.50 นักศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

มนีาคม – 

เมษายน 2564 

30,000 ส านักงาน 

อธิการบด ี

3.3 โครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  

1) โครงการครุศาสตร์จิตอาสา 

กับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา วัน 

อาทิตย ์

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบรกิารทาง 

วชิาการของคณะครุศาสตร์ 

2) เพื่อให้นักศกึษาได้ฝึกการสอนตาม 

วชิาชีพแก่ชุมชน 

จ านวนนักศกึษาและบุคลากร

ท่ีมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม 

10 คน นักศกึษา 

ทุนเพชรสุนัน

ทาทุกช้ันปี 

ตุลาคม 2563 

- กุมภาพันธ์ 

2564 

- คณะครุศาสตร์ 

2) โครงการบูรณาการงานดา้น 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา

ทักษะดา้นศลิปะและวัฒนธรรมไทย

ร่วมกับส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

1) รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ  

การพัฒนา 

2) รอ้ยละของ จ านวนชิ้นงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

 

นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์                                                                                                                                                                                                                                  

มกราคม – 

มนีาคม 2564 

- คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

3) กิจกรรมการบูรณาการงาน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 

การสอนของหลักสูตร 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์  

บุคลากร นักศึกษา   มสี่วนร่วมในกิจกรรม 

การ  บูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ 

สอนของหลักสูตร 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) รอ้ยละของการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

80 คน 

ร้อยละ 85 

 

 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

- คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

2) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา ม ี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานดา้นศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

4) กิจกรรมการบูรณาการงาน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตร 

 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา มสี่วน

ร่วมในกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสตูร 

2. เพื่อให้คณาจารย ์บุคลากร นักศกึษา มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

คณาจารย์

บุคลากร

นักศกึษา 

80 คน 

 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

 คณะ 

วทิยาการ

จัดการ 

5) โครงการนิทรรศการแสดง 

ผลงานวทิยานพินธ์ 

เป็นเวทีส าหรับนักศกึษาในการแสดงผล

งานวทิยานพินธ์ในระดับปริญญาตรี และ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชงิรุกเกี่ยวกับ

หลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชา

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรมผ่านการจัดแสดง

นทิรรศการ รวมถึงให้นักศกึษา  ได้เรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการปฏบัิตงิานจรงิในการ 

จัดนิทรรศการโดยบูรณาการร่วมกับ

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การ

มสี่วนร่วมในโครงการ 

ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากร และ

นักศกึษา 

คณะเทคโนฯ 

ธันวาคม 2563 – 

พฤษภาคม 2564 

30,000 คณะ 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

รายวชิาการออกแบบจัดแสดงนทิรรศการ 

และรายวชิาวทิยานพินธ์   

6) โครงการพัฒนาทักษะใน 

ศตวรรษท่ี 21 (Talents) ให้กับ 

นักศกึษา 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษา ให้มีทักษะ ท่ีจ าเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 หรือ Talents 

2) เพื่อพัฒนาความรูค้วาม สามารถให้กับ 

นักศกึษาให้สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น 

การเรียนการสอนหรือ การประกอบอาชพี 

ได ้

ร้อยละนักศกึษาท่ีได้รับการ

พัฒนาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 หรือ talents 

ร้อยละ 20 นักศกึษา  และ

บุคลากรคณะ

ศลิปกรรมฯ 

ตุลาคม 2563 - 

มนีาคม 2564 

30,000 คณะ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 

7) โครงการบูรณาการด้าน 

ศลิปะกับการเรียนการสอน 

รายวชิา 

มจีัดการด้านการท านุบ ารุศลิปะวัฒนธรรม 

และการเรียนการสอนเข้าดว้ยกัน 

1) รอ้ยละจ านวนบุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่นร่วมใโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การ ม ี

ส่วนร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

ระดับ 4.35 

บุคลากรและ

นักศกึษาบัณฑิต

วทิยาลัย 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

- บัณฑิตวทิยาลัย 

8) โครงการบูรณาการงานดา้น 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา

ทักษะดา้นศลิปะและวัฒนธรรมไทย

ร่วมกับส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

1) รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ  

การพัฒนา 

2) ร้อยละของจ านวนช้ินงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

 

นักศกึษา 

วทิยาลัย

นานาชาติ 

มกราคม – 

มนีาคม 2564 

- วทิยาลัย

นานาชาต ิ

9) โครงการส่งเสริม 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1) เพื่อสง่เสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 

2) เพื่อปลูกจิตส านกึให้เด็ก เยาวชน  

ประชาชนเกิดความตระหนักเข้ามา มีสว่น 

ร่วมในการอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสบืสานภูมิ 

ปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรมวถิีชีวิตชุมชน 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมของหนว่ยงาน 

ร้อยละ 85 บุคลากร 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย และ 

บุคคลทั่วไป 

ธ.ค2563-ก.ค 

2564 

55,000 วทิยาลัยนวัตกรรม 

และการจัดการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

10) โครงการ “การพัฒนา 

คุณลักษณะดา้นคุณธรรมและ 

จรยิธรรมแหง่วชิาชีพพยาบาลส  

าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี 4” 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษา ในดา้นคณุธรรม 

และจรยิธรรมหลักธรรมท่ี ดีในการน าไปใช ้

ในชีวิตประจ าวัน 

2) เพื่อฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและ 

จรยิธรรม ในการพัฒนาบุคลกิภาพของ 

นักศกึษาให้เกิดผลทางทฤษฎแีละปฏบัิติ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของผู้เขา้  

ร่วมโครงการ 

100 คน 

ระดับ 4.51 

นักศกึษา 

พยาบาลช้ันปีท่ี 

4 

ตุลาคม 2563 – 

สิงหาคม 2564 

304,100 วทิยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

11) โครงการศกึษาดูงานดา้น 

การแพทยแ์ผนไทยและ 

ประวัตศิาสตร์ไทย 

1) เพื่อให้นักศกึษาได้เสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ืองของประวัตศิาสตร์ 

ความเป็นมาของการแพทยไ์ทย ระบบ 

บริการสุขภาพของไทย  

2) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ 

ของการแพทยไ์ทย การแพทยแ์ผนไทย  

และระบบบริการสุขภาพของไทย  

1) จ านวนนักศกึษา  ท่ีมีสว่นร่วม 

ในโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม ใน 

โครงการ 

60 คน 

 

ระดับ 4.50 

นักศกึษา

สาขาวิชา

การแพทยแ์ผน

ไทยประยุกต์ 

มนีาคม 2564 25,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

12) โครงการ Southeast Asia  

Studies 

เพื่อก าหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้น ศลิปะ

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 85 นักเรียน/

นักศกึษา/

ประชาชนท่ัวไป 

ปีการศึกษา 2563 - วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์

ศลิปะการแสดง 

และสื่อใหม ่

13) โครงการอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม ประจ าปกีารศึกษา  

2563 

1) เพื่อปลูกจิตส านกึและส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรมพัฒนาระเบียบวนิัยให้กับ 

นักศกึษา 

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการด ารงชวีติ 

ให้กับนักศกึษา 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม 

โครงการ 

 

400 คน 

ระดับ 4.51 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย  

สิงหาคม 2563 5,000 วทิยาลัย 

โลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

3) เพื่อปลูกฝังให้นักศกึษาได้พฒันาจิตใจ 

ให้ดีงาม มีระเบียบวนิัย มีความกตัญญ ู

กตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุง 

พฤตกิรรมตนเองได้อยา่งถูกตอ้ง 

14) โครงการพัฒนา 

นักศกึษาและบูรณา 

การงานดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรมกับการเรียน 

การสอน 

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาดา้น 

ศลิปวัฒนธรรม  

2) เพื่อเป็นการบูรณาการงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของ 

รายวชิาสถาปัตยกรรมไทย 

3) เพื่อให้นักศกึษาเกิดความรู้และทักษะที่ 

จ าเป็นในด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ 

กิจกรรม 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) รอ้ยละนักศกึษาได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเร่ืองศลิปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

ผู้บริหาร อาจารย์

เจ้าหนา้ที่

นักศกึษาวทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์  

  ตุลาตม -ธันวาคม 

2563 

20,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

3.4 โครงการพัฒนานักศกึษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ความเป็นวังสวนสุนันทา 

1) เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษา 

และบุคลากรเห็นความส าคัญของความ 

เป็นวัง สวนสุนันทา 

2) เพื่อพัฒนาอัตลักษณค์วามเป็นวังสวน 

สุนันทา 

1) จ านวนนักศกึษาและบุคลากร 

ท่ีมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม 

2) ร้อยละของนักศึกษาและ 

บุคลากรท่ีได้รับ การพัฒนา 

3) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

นักศกึษาและบุคลากรตอ่การจดั 

กิจกรรม 

150 คน 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

นักศกึษา 

ทุกชัน้ปี 

ตุลาคม 2563 

- มนีาคม 2564 

50,000 คณะครุศาสตร์ 

2) โครงการลอยกระทง  

“อนุรักษป์ระเพณีไทยและ 

สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษา 

และบุคลากรเห็นความส าคัญประเพณี 

ลอยกระทง 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการ 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 

 

นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์ 

พฤศจิกายน 

2563 

20,000 คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ 

นักศกึษาในเร่ืองอนุรักษ ์

ประเพณีไทยและสิ่งแวดลอ้มท่ี 

เข้าร่วมประกวด 

ระดับ 4.00 

3) โครงการอนุรักษข์นมไทย

ชาววัง 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา มสี่วนร่วม 

ในการศึกษาวิธีการท าขนมช่อมว่ง 

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร  

คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา มสี่วนร่วม 

ในการรับรู้เอกลักษณ์ของคณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์“เนน้ความ 

เป็นวัง” 

3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  

นักศกึษา มีสว่นร่วมในกจิกรรมการการ 

รับรู้ภาพลักษณใ์นการด าเนินงานดา้น 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับวิธีการท าขนมไทย    

ชาววัง 

2) รอ้ยละของการรับรู้ 

เอกลักษณ์ “เนน้ความเป็นวัง” 

3) รอ้ยละของการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ 4.00 

 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

ผู้บริหาร 

คณาจารย์ 

บุคลากร 

และนักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

เมษายน 2564 15,000 คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 

4) โครงการเสริมสร้าง 

เอกลักษณ์และพัฒนา 

นักศกึษาคณะ 

วทิยาการจัดการ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา

ทักษะดา้นศลิปะและวัฒนธรรมไทย

ร่วมกับส านัก ศลิปะและวัฒนธรรม 

1) รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ 

การพัฒนา 

2) รอ้ยละของ จ านวนชิ้นงานท่ี 

พัฒนา 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

นักศกึษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ                                                                                                                                                                                                                                  

มกราคม – 

มนีาคม 2564 

- คณะ 

วทิยาการจัดการ 

5) โครงการแกว้รวมช่อ 1) เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพอันด ี ของ 

นักศกึษาและตระหนักถึง  การแต่งกาย 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การมี

ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากร และ

กันยายน – 

ตุลาคม 2563 

20,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

อย่างถูกระเบียบ 

2) เพื่อให้นักศกึษาได้มพีื้นท่ีใน  การแสดง 

ศักยภาพ 

ส่วนร่วมใน โครงการ นักศกึษา 

คณะเทคโนฯ 

6) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน 

โครงการความร่วมมอืกับ 

เครอืขา่ยตา่งประเทศ 

เพื่อให้เกิดกิจกรรมตามความร่วมมือ

ทางวิชาการ รว่มกันระหว่างเครอืขา่ย

ตา่งประเทศกับมหาวทิยาลัย 

ร้อยละของเครอืขา่ยความ

ร่วมมอืต่างประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 50 นักศกึษา  และ

บุคลากร คณะ

ศลิปกรรมฯ 

ตุลาคม 2563-

มนีาคม 2564 

100,000 คณะ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 

7) โครงการเรียนรู้แหล่งการ 

เรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนั  

นทา 

เพื่อให้บุคลากรและนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษาได้หาความรู้ทราบถึง

ประวัตกิารด าเนนิชีวิตและอื่นๆ ในแหล่ง

เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลั 

ยราชภัฏสวนสุนันทา 

1) ร้อยละจ านวนบุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่นร่วมใน 

โครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

บุคลากรและนักศกึษาตอ่ การม ี

ส่วนร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

 

ระดับ 4.35 

บุคลากรและ

นักศกึษาบัณฑิต

วทิยาลัย 

ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564 

- บัณฑิตวทิยาลัย 

8) โครงการลอยกระทง  

“อนุรักษป์ระเพณีไทยและ 

สิ่งแวดลอ้ม” 

เพื่อสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาให้

นักศกึษาและบุคลากรเห็นความส าคัญ

ประเพณีลอยกระทง 

1) รอ้ยละของผู้เข้าร่วม 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของผู ้

เข้าโครงการโครงการ 

3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ 

นักศกึษา ในเร่ืองอนุรักษ์ 

ประเพณีไทยและสิ่งแวดลอ้มท่ี 

เข้าร่วมประกวด 

ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85  

 

ระดับ 4.00 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย 

นานาชาติ 

พฤศจิกายน 

2563 

20,000 วทิยาลัย 

นานาชาต ิ

9) โครงการส่งเสริม 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1) เพื่อสง่เสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 

2) เพื่อปลูกจิตส านกึให้เด็ก เยาวชน  

ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

ร้อยละ 85 บุคลากร 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย และ 

ธ.ค2563-ก.ค 

2564 

55,000 วทิยาลัย 

นวัตกรรมและ 

การจัดการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ประชาชนเกิดความตระหนักเข้ามา มีสว่น 

ร่วมในการอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสบืสานภูมิ 

ปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรมวถิีชีวิตชุมชน 

หนว่ยงาน บุคคลทั่วไป 

10) โครงการ “การพัฒนา 

คุณลักษณะดา้นคุณธรรมและ 

จรยิธรรมแหง่วชิาชีพพยาบาล 

ส าหรับนักศกึษาช้ันปีท่ี 4” 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษา ในดา้นคณุธรรม 

และจรยิธรรมหลักธรรมท่ี ดีในการน าไปใช ้

ในชีวิตประจ าวัน 

2) เพื่อฝึกอบรมดา้นคุณธรรมและ 

จรยิธรรม ในการพัฒนาบุคลกิภาพของ 

นักศกึษาให้เกิดผลทางทฤษฎแีละปฏบัิติ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วม 

โครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 คน 

 

ระดับ 4.51 

นักศกึษา 

พยาบาลช้ันปีท่ี 

4 

ตุลาคม 2563 – 

สิงหาคม 2564 

304,100 วทิยาลัยพยาบาล 

และสุขภาพ 

11) โครงการฝากตัวเป็นศิษย์ 

และอัญเชญิตราพระราช 

ลัญจกรนักศึกษาใหม ่

เพื่อปลูกจิตรส านึกให้กับนักศกึษาได้

ตระหนักและเห็นความส าคญัของพิธี 

“ฝากตัวเป็นศิษยแ์ละอัญเชญิตาม

ลัญจกร” 

 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีมีสว่นร่วม 

ในโครงการ 

2) ระดับความพึงพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม ใน 

โครงการ 

200 คน 

 

ระดับ 4.51 

 

นักศกึษา 

ชัน้ปีท่ี 1 ของ

วทิยาลัย 

26 กรกฎาคม 

2563 

10,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

12) โครงการ Southeast Asia  

Studies 

เพื่อก าหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 85 นักเรียน/

นักศกึษา/

ประชาชนท่ัวไป 

ปีการศึกษา 2563 - วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์

ศลิปะการแสดง 

และสื่อใหม ่

13) โครงการอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม ประจ าปกีารศึกษา  

2563 

1) เพื่อปลูกจิตส านกึและส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรมพัฒนาระเบียบวนิัยให้กับ 

นักศกึษา 

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการด ารงชวีติ 

ให้กับนักศกึษา 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม 

โครงการ 

 

400 คน 

ระดับ 4.51 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย  

สิงหาคม 2563 5,000 วทิยาลัย 

โลจิสติกสแ์ละ 

ซัพพลายเชน 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

3) เพื่อปลูกฝังให้นักศกึษาได้พฒันาจิตใจ 

ให้ดีงาม มีระเบียบวนิัย มคีวามกตัญญ ู

กตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุง 

พฤตกิรรมตนเองได้อยา่งถูกตอ้ง 

14) โครงการพัฒนานักศกึษา 

และบูรณาการงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรมกับการเรียนการ 

สอน 

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาดา้น 

ศลิปวัฒนธรรม  

2) เพื่อเป็นการบูรณาการงานดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของ 

รายวชิาสถาปัตยกรรมไทย 

3) เพื่อให้นักศึกษาเกดิความรู้และทักษะที่ 

จ าเป็นในด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ 

กิจกรรม 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) รอ้ยละนักศกึษาได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเร่ืองศลิปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

ผู้บริหาร อาจารย์

เจ้าหนา้ที่ 

นักศกึษา ของ

วทิยาลัย 

  ตุลาตม -ธันวาคม 

2563 

20,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

15) โครงการสบืทอดและสืบ 

สานวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาเกิด 

ความภาคภูมใิจ เห็นความส าคญัในดา้น 

การอนุรักษ ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

และสบืสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา  

2) เพื่ออนุรักษ ์สืบสาน เผยแพร่ 

ศลิปวัฒนธรรมไทยและศลิปวัฒนธรรม 

สวนสุนันทา 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ 

กิจกรรม 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) รอ้ยละนักศกึษาได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเร่ืองศลิปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

นักศกึษาของ

มหาวทิยาลัย  

ตุลาคม 2563 – 

มนีาคม 2564 

100,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

16) โครงการพัฒนานักศกึษา 

ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษาให้มทัีกษะทาง 

ศลิปวัฒนธรรมสวนสุนันทาตามอัตลักษณ์ 

สวนสุนันทา  

2) เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ 

ศลิปวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ 

กิจกรรม 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) รอ้ยละนักศกึษาได้รับความรู้ 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

นักศกึษาของ

มหาวทิยาลัย  

ตุลาคม 2563 – 

มนีาคม 2564 

150,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ความเข้าใจเร่ืองศลิปวัฒนธรรม 

17) โครงการสร้างความรู้ใน 

งานฝีมือชาววัง 

1) เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย 

และศลิปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ให้อยูคู่ ่

สังคมไทย 

2) เพื่ออนุรักษ ์สืบสาน เผยแพร่งานฝีมือ 

ชาววัง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยและ 

ศลิปวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ 

กิจกรรม 

2) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) รอ้ยละนักศกึษาได้รับความรู้ 

ความเข้าใจเร่ืองศลิปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 85 

 

ร้อยละ 85 

นักศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

และบุคคล

ท่ัวไป 

ตุลาคม 2563 – 

กรกฎาคม 2564 

100,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

18) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 

ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชาววังสวนสุนัน 

ทา 

จ านวนองคค์วามรู้ดา้นศลิปะ 

และวัฒนธรรมท่ีได้รับการ 

เผยแพร่  

1 องค์

ความรู้ 

- นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

ตุลาคม 2563 - 

กรกฎาคม 2564  

 80,000 ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1) โครงการครุศาสตร์ 

จิตอาสากับศูนยศ์กึษา 

พุทธศาสนา วันอาทติย์ 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบรกิารทาง 

วชิาการของคณะครุศาสตร์ 

2) เพื่อให้นักศกึษาได้ฝึกการสอนตาม 

วชิาชีพแก่ชุมชน 

จ านวนนักศกึษาและบุคลากร

ท่ีมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม 

10 คน นักศกึษา 

ทุนเพชรสุนัน

ทาทุกช้ันปี 

ตุลาคม 2563 

- กุมภาพันธ์ 

2564 

- คณะครุศาสตร์ 

2) โครงการสร้างเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมความร่วมมอืดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรมกับเครอืขา่ยร่วมกับส านัก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 1 เครอืขา่ย นักศกึษา 

คณะวิทยฯ์ 

ธันวาคม 2563 - คณะ 

วทิยาศาสตร์ฯ 

3) กิจกรรมเครอืขา่ยความ 

ร่วมมอืดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรมร่วมกับส านักศลิปะ 

และวัฒนธรรมหรือหนว่ยงาน 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศกึษา 

เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเครอืขา่ยท้ังภายใน 

และภายนอกหน่วยงาน 

2) นักศึกษามีสว่นร่วมในกิจกรรมการการ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) รอ้ยละของการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

50 คน 

ร้อยละ 85 

นักศกึษา 

คณะมนุษยฯ์ 

 - คณะ 

มนุษยศาสตร์ฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ภายนอก รับรู้ภาพลักษณใ์นการด าเนินงานดา้น 

ศลิปะและวัฒนธรรม 

4) โครงการสร้างเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมความร่วมมอืดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรมกับเครอืขา่ยร่วมกับส านัก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 1 

เครอืขา่ย 

นักศกึษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

ธันวาคม 2563 - คณะวิทยาการ

จัดการ 

5) โครงการนิทรรศการแสดง 

ผลงานวทิยานพินธ์ 

เป็นเวทีส าหรับนักศกึษาในการแสดงผล

งานวทิยานพินธ์ในระดับปริญญาตรี และ

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชงิรุกเกี่ยวกับ

หลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชา

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่องาน

สถาปัตยกรรมผ่านการจัดแสดง

นทิรรศการ รวมถึงให้นักศกึษาได้เรียนรู้

เกี่ยวกับกระบวนการปฏบัิตงิานจริงในการ 

จัดนิทรรศการโดยบูรณาการร่วมกับ

รายวชิาการออกแบบจัดแสดงนทิรรศการ 

และรายวชิาวทิยานพินธ์ 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การ

มสี่วนร่วมในโครงการ 

ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ 

บุคลากร และ

นักศกึษา 

คณะเทคโนฯ 

ธันวาคม 2563 – 

พฤษภาคม 2564 

30,000 คณะ 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

6) โครงการการมสี่วนร่วมของ 

เครอืขา่ยและท้องถิ่นในการ 

พัฒนามหาวิทยาลัย 

1) เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศกึษา  

ให้ได้รับความรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 

วชิาชีพ 

2) เพื่อพัฒนาความรูค้วาม สามารถให้กับ 

นักศกึษาให้สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น 

การเรียนการสอนหรือการประกอบอาชีพ 

ร้อยละของเครอืขา่ยท่ีมีผลผลิต

ร่วมกันและเป็นประโยชน ์ต่อ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 80 นักศกึษา 

คณะศิลปกรรมฯ 

ตุลาคม 2563 - 

มนีาคม 2564 

20,000 คณะ 

ศลิปกรรมศาสตร์ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ได ้

7) โครงการสร้างเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมความร่วมมอืดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรมกับเครอืขา่ยร่วมกับส านัก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 1 เครอืขา่ย นักศกึษา 

บัณฑิต

วทิยาลัย 

ธันวาคม 2563 - คณะวิทยาการ

บัณฑิต

วทิยาลัย 

8) โครงการสร้างเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

เพื่อสง่เสริมความร่วมมอืดา้นศิลปะและ

วัฒนธรรมกับ  เครอืขา่ยร่วมกับส านัก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ย 1 เครอืขา่ย นักศกึษา 

วทิยาลัย

นานาชาติ 

ธันวาคม 2563 - วทิยาลัย

นานาชาต ิ

9) โครงการปฏบัิตธิรรมและ 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

1) เพื่อเผยแพร่ความส าคัญของสถาบัน 

ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึง 

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ  

ค่านยิมไทย 

2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี  

ความมีน้ าใจเอือ้อาทร ตอ่กัน มกีารท างาน 

เป็นหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มกีารบ าเพ็ญ 

สาธารณประโยชนร่์วมกัน 

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมของหนว่ยงาน 

ร้อยละ 85 บุคลากร 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย และ 

บุคคลทั่วไป 

ธ.ค2563-เม.ย 

2564 

30,000 วทิยาลัยนวัตกรรม 

และการจัดการ 

10) โครงการสร้างเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรม ในการส่งเข้า 

ประกวดมารยาทกับหนว่ยงาน 

ภายนอก 

เพื่ออนุรักษค์วามเป็นไทย และการมีสว่น

ร่วมดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

จ านวนเครอืขา่ยความร่วมมอื

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1 เครอืขา่ย ตัวแทน

นักศกึษา

พยาบาล 

ตุลาคม 2563 – 

สิงหาคม 2564 

- วทิยาลัยพยาบาล  

และสุขภาพ 

11) โครงการเรียนรู้ดา้น เพื่ออนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรม ตามวถิี 1) จ านวนนักศกึษาท่ีมีสว่นร่วม 100 คน นักศกึษา มกราคม - 20,000 วทิยาลัยสหเวช
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ศลิปวัฒนธรรมและการ 

ท่องเท่ียว จ.สมุทรสงคราม 

พื้นบ้านของชุมชนผ่านการจัดกจิกรรม

ตา่งๆ 

ในโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การมีสว่นร่วม ใน 

โครงการ 

 

ระดับ 4.51 

วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตร์ 

12) โครงการบริการวิชาการ เพื่อก าหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

  

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์

ในการด าเนินงานดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 85 นักเรียน/

นักศกึษา/

ประชาชนท่ัวไป 

ปีการศึกษา 2563 - วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสดง 

และสื่อใหม ่

13) โครงการสร้างเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรมกับชุมชน 

 

1) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรม  

ระหว่างวทิยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น 

2) เพื่อสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับ 

ชุมชนและท้องถิ่นในดา้นศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

 

1) รอ้ยละความพึงพอใจของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2) จ านวนเครอืขา่ยความร่วมมอื 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85 

 

1 เครอืขา่ย 

นักศกึษา 

วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ และ 

ชุมชน 

พฤศจิกายน –

ธันวาคม 2563 

10,000 วทิยาลัย

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

14) โครงการสานความสัมพันธ์ 

การเผยแพร่พิพิธภัณฑแ์หลง่ 

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต ์

“Museum Thailand” และเอกสารเผยแพร่  

สู่เครอืขา่ยทางพิพิธภัณฑ ์

2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสนับสนุน 

ส่งเสริม และพัฒนาพพิธิภัณฑแ์หลง่เรียนรู้ 

ทางศลิปวัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจของ

เครอืขา่ยความร่วมมอื 

ระดับ 4.51 องคค์วามรู้

ศลิปวัฒนธรรม

สวนสุนันทา 

มกราคม – 

มถิุนายน 2564 

20,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

15) โครงการเผยแพร่ 

ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

1) เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ 

ระหว่างเครอืขา่ยพพิธิภัณฑ ์

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและกลุ่ม 

ระดับ 4.25 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

มกราคม – 200,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

ร่วมกับเครอืขา่ย 2) เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และจัด 

กิจกรรมดา้น ศิลปวัฒนธรรม  

เครอืขา่ยทางพิพิธภัณฑ ์  - บุคคลทั่วไป กรกฎาคม 2564 

 

16) โครงการเผยแพร่ 

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

รัตนโกสินทร์ 

1) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่ง 

กันและกัน เพื่อขยายความร่วมมอืกับ 

เครอืขา่ย 

2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และจัด 

กิจกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรมร่วมกับ 

เครอืขา่ย 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและกลุ่มเครอืขา่ย

ทางพิพิธภัณฑ ์

 ระดับ 4.51 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

ตุลาคม 2563 

กรกฎาคม 2564 

80,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

17) โครงการเผยแพร่และ 

แลกเปลี่ยนศลิปะวัฒนธรรมสู่ 

เครอืขา่ย 

1) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ 

ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อขยายความ 

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย 

2) เพื่อแสวงหาเครอืขา่ยในการสร้างความ 

ร่วมมอืดา้นพัฒนาศักยภาพดา้นศิลปะและ 

วัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและกลุ่มเครอืขา่ย

ทางพิพิธภัณฑ ์

ระดับ 4.51 - นักศกึษา  

- บุคลากร 

- บุคคลทั่วไป 

มกราคม – 

กรกฎาคม 2564 

40,000 ส านักศลิปะและ

วัฒนธรรม 

3.6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 

1) โครงการนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อฝึกทักษะผู้นวดสามารถการนวด

แผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพ

ได้อยา่งถูกตอ้งและปลอดภัยขยายผลสู่

บุคลากรนักศกึษาและชุมชน 

1) รอ้ยละจ านวนบุคลากรและ 

นักศกึษาท่ีมีสว่นร่วมใน 

โครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

บุคลากรและนักศกึษาตอ่การมี 

ส่วนร่วมในโครงการ 

ร้อยละ 85 

 

 

ระดับ 4.35 

บุคลากรและ

นักศกึษา 

บัณฑิต

วทิยาลัย 

ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 

10,000 บัณฑิต

วทิยาลัย 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

ค่า

เป้าหมาย 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
หน่วยงาน 

2) โครงการปฏบัิตธิรรมและ 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

1) เพื่อเผยแพร่ความส าคัญของสถาบัน 

ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึง 

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ  

ค่านยิมไทย 

2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี  

ความมีน้ าใจเอือ้อาทร ตอ่กัน มกีารท างาน 

เป็นหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มกีารบ าเพ็ญ 

สาธารณประโยชนร่์วมกัน 

ร้อยละของการรับรู้ 

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ 

หนว่ยงาน 

ร้อยละ85 บุคลากร 

นักศกึษาของ

วทิยาลัย และ 

บุคคลทั่วไป 

ธันวาคม 2563 

- เมษายน 2564 

30,000 วทิยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

3) โครงการสง่เสริมศลิปะและ 

วัฒนธรรมวถิีชีวิตพื้นบ้าน 

เพื่อเป็นแหล่งสง่เสริมการศึกษาค้นควา้ 

รวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเกี่ยวกับ

ศลิปวัฒนธรรม โดยมุ่งเนน้

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1) จ านวนนักศกึษาท่ีมีสว่น 

ร่วมในโครงการ 

2) ระดับความพงึพอใจของ 

นักศกึษาตอ่การ มสี่วนร่วมใน 

โครงการ 

100 คน 

 

ระดับ 4.51 

นักศกึษา

วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

กุมภาพันธ์ – 

มนีาคม 2564 

20,000 วทิยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

4) โครงการบริการวิชาการ เพื่อก าหนดแผนงานในการอส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย 

  

 

ร้อยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์ในการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 85 นักเรียน/

นักศกึษา/

ประชาชนท่ัวไป 

ปีการศึกษา 

2563 

- วทิยาลัยการ

ภาพยนตร์  

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม ่
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แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 3 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

“เน้นความเป็นวัง” 

2. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหนว่ยงาน 

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การ

ปฏิบัติ ประจ าปีการศกึษา 2563  

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีการศึกษา 2563   

 2. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหนว่ยงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563   

  3. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับหน่วยงาน ประจ าปี

การศกึษา 2563   

  4. จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563   

  5. รายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน ต่อ

ผู้บริหาร กองนโยบายและแผน และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1)  รายงานผลการจัดโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อส านักศิลปะและวัฒนธรรม  2) รายงาน

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศกึษา ภายใน ตัวบ่งชี ้4.1 ผลลัพธ์ด้านศลิปวัฒนธรรม 

ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ 
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แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  6. จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 /ปรับปรุงแผนงาน ตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 

  7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ระดับหน่วยงาน ดังนี้  1) รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 2) รายงานผล

การด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตัวบ่งชี้ 4.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ 

  8. รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างตอ่เนื่อง  

2. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม รอบ 6,9,12 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.3 แนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2563 

 



 
 

115 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

  



 
 

116 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 

  



 
 

117 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 



 
 

118 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 



 
 

119 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 

 



 
 

120 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายงานการประชุม 

ประเด็นการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐– ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเจ้าจอม เบเกอรี่ อาคาร ๒๔ ชั้น ๒ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายอนันตชัย                  เอกะ ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

๒. นายชนะภพ                   วัณณโอฬาร ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

๓. นางสาวจิตรานุช              เวสา ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

๔. นายกษิดศิ                     คงปาน ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

๖. นางสาวทัศนยีา               มเีปี่ยมสมบูรณ์ คณะวทิยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗. นายวรเทพ                    นาควงศ์ บัณฑติวิทยาลัย 

๘. นางสาวจิราพร                ฮามวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๙. นางสาวสายบัว                นนท์ศลิา คณะวทิยาการจัดการ 

๑๐. นางสาวณธกมล            ลูกค า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๑๑. นางสาวอรกานตจ์ติต์      สุขอิ่มเจรญิ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

๑๒. นายสุรชัย                   น้อยค าเมอืง วิทยาลัยนานาชาติ 

๑๓. นางสาวกฤติกา             ระย้าแก้ว ส านั กวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

๑๔. นายกฤษณา                 อารีย์ ส านั กวิชาการศึกษาทั่ ว ไปและ

นวัตกรรมการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 

๑๕. นางสาววรฤทัย             กุลแพทย์ วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

๑๖. นางสาวจิราพร             ฮามวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑๗. นางสาววราล ี              พรหมปฏิมา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม  

๑. กัลยากร                         ทองมาก วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง

และสื่อใหม ่

๒. นายหัสถชัย                     นวนประสงค์  คณะครุศาสตร ์

๓. นายจเร                          นาคทองอนิทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

๔. นายปรุงศักดิ์                    เชดิชู วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๕. นางสาวณภัทร                  ช่างเพ็ง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 



 
 

122 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๐๐ น.  

ประธานในที่ประชุม : อาจารย์อนันตชัย  เอก 

ประเด็นท่ี ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

       นายอนันตชัย เอกะ ผู้อ านวยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าว

ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทีได้รว่มกันด าเนินงานในปีการศกึษา 

๒๕๖๒ ได้ส าเร็จ ถึงแม้จะมีสถานการณโ์รคระบาดก็ตาม และกล่าวขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย 

ในการจัดสง่นักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยส านักศลิปะและวัฒนธรรมได้จัดท า

แผนงานด้านการพัฒนานักศกึษา ดา้นศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้แล้ว โดย

ให้ทุกหนว่ยงานได้มกีารส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมด้วยกัน 

 

ประเด็นท่ี ๒ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สิงหาคม ๒๕๖๒-กรกฎาคม 

๒๕๖๓)  

๒.๑ รายงานการส ารวจทัศนคติ สุนทรียะ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาวจิตรานุช เวสา ได้รายงานผลการส ารวจความส ารวจทัศนคติ สุนทรียะ ค่านิยม และ

วัฒนธรรมที่ดงีาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                 ๑. ผูต้อบแบบส ารวจจ านวน ๖,๗๐๗ คน แบ่งเป็น ชายจ านวน ๒,๔๖๗ คน คิดเป็นรอ้ย

ละ  ๓๖.๗๘ และหญิงจ านวน ๔,๒๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒ 

        ๒. ผลการส ารวจทัศนคติ ค่านิยม สุนทรียะ และวัฒนธรรมที่ดงีามของนักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ พบว่า ระดับความคิดเห็นของ

ผูต้อบแบบส ารวจอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ๔.๖๖ คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓.๓๑  

             ๓. ข้อเสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบส ารวจ มดีังนี้ 

   ๓.๑ มหาวิทยาลัยมีความเป็นวังก็จริง แตอ่ยากใหส้อดแทรกเนือ้หาเพื่อให้นักศึกษา

เรียนด้วย เพราะจะได้เน้นความเป็นวังจริงๆ อยากใหน้ักศึกษามีสว่นร่วมในส่วนของพิพธิภัณฑ์บ้าง 

๖. นายเอกนรินทร์                 ปิยะปัญญามงคล ส ำนั ก วิ ช ำก ำรศึ ก ษ ำทั่ ว ไป แ ล ะ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

๗. นางสาววรฤทัย                  กุลแพทย์ วิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นำยธนบรรณ                    วรุณธรรม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 



 
 

123 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    ๓. ๒ ควรมีกิจกรรมที่ร่วมสมัยเยอะ ๆ โดยไม่ละทิง้อัตลักษณ์ดัง้เดิมของกิจกรรมนั้น 

ๆ และบางสว่นควรปรับใหเ้ข้ากับยุคสมัยนี้  

    ๓.๓ ควรเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรการเรยีนต่างๆ ให้เข้มข้นมากกว่านี้ 

    ๓.๔ ควรท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใหม้ากขึ้น เพื่อรักษาความงามของศิลปะให้

อยู่ยาวนาน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ ผลการส ารวจทัศนคติ สุนทรียะ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดงีาม 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 ๒.๒ รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

นายกษิดศิ คงปาน ได้รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๒ มีผลการด าเนนิงานบรรลุทุกตัวชีว้ัด ดังนี้ 

          ๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์สารสนเทศด้าน

ศลิปวัฒนธรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (๔.๗๗)  

          ๒. จ านวนผูม้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ๓ ศลิป์รัตนโกสินทร์หรือพพิิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ  

มีผู้มาเยี่ยมชม จ านวน ๒๑,๘๘๘ คน 

๓. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓.๓๑ อยู่ในระดับเห็นดว้ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (๔.๖๐)  

มติท่ีประชุม : รับทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ

การด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

          ๒.๓ รายงานผลจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 นางจิตรานุช เวสา ได้รายงาน ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ โดยผลการด าเนนิงานการจัดโครงการไม่เป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนด เพราะยังมีบางโครงการไม่สามารถด าเนินงานได้เนื่องจากสถานการณโ์รคระบาด

ไวรัสโคโรนาส่งผลใหไ้ม่สามารถด าเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มกีารรวมกลุ่มบุคคลเพื่อท า

กิจกรรมรว่มกันได้ ส่งผลให้จ าเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม

ให้เป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์แทน จงึมีผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง



 
 

124 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศลิปะและวัฒนธรรม จ านวน ๖๐ โครงการ จากทั้งหมด ๗๐ โครงการ คดิเป็นการจัดโครงการตาม

แผนรอ้ยละ ๘๕.๗๑ มีรายละเอียดดังนี ้ 

   ๑. โครงการด้านการบริการแหลง่เรียนรูท้างศิลปวัฒนธรรม มีจ านวน ๖ โครงการ ด าเนนิ

โครงการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐  

    ๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมสีุนทรีย์ 

และวัฒนธรรมที่ดีงาม จ านวน ๖๔ โครงการ ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 

๘๔.๓๘ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ ผลจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

          ๒.๔ รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตัวชี้วัดท่ี 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 นายกษิดศิ คงปาน ได้รายงาน ผลด าเนินงานตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระดับหนว่ยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  ๑. ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชีว้ัดที่ ๔.๑ ระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระดับหนว่ยงาน จ านวน ๑๕ หนว่ยงาน พบว่า ม ี๑๔ 

หนว่ยงานได้คะแนนเท่ากับ ๕ ยกเว้น วทิยาลัยการภาพยนตร์ฯ ได้คะแนนเท่ากับ ๓ 

  ๒. ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชีว้ัดที่ ๔.๑ ระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย มีผล N/A เนื่องจากรอผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

มติท่ีประชุม : รับทราบ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศกึษาภายในตัวชีว้ัด

ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

๒.๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

          คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป มขี้อสรุปได้ดังนี้  

 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก าหนดให้น างานด้านเอกลักษณ์มาบูรณาการรว่มกับการ

ด าเนนิงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  



 
 

125 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๒. ให้หน่วยงานจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่มุง่เน้นการพัฒนานักศึกษา

และการวิจัย รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

           มติท่ีประชุม : เห็นชอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการ

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

ประเด็นท่ี ๓ แนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ (สิงหาคม  ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 นางจิตรานุช เวสา ได้ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

 มหาวิทยาลัย โดยส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

  ๑) ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดท า

แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

                  ๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

         ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

         ๔) ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน ๓ ครัง้/ปีการศึกษา (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ 

เดือน) 

         ๕) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน ๒ ครั้ง/ปีการศกึษา (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) 

         ๖) จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ /ปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 

         ๗) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ (๑) รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ (๒) 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศกึษาภายใน ตัวบ่งชี ้๔ ผลลัพธ์ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

         ๘) รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓  

         คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์อุดรฯ/ส านักศลิปะฯ 

         ๑) เข้าร่วมประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

                  ๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 



 
 

126 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หนว่ยงาน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

         ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระดับหนว่ยงาน 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

         ๔) จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

                  ๕) รายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 

หนว่ยงาน ตอ่อผูบ้ริหาร กองนโยบายและแผน และส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ (๑) รายงานผล

การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ต่อส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม (๒) รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศกึษาภายใน ตัวบ่งช้ี ๔.๑ 

ผลลัพธ์ด้านศลิปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ณข์องคณะ/สถบัน    

                  ๖) จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ /ปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป 

                ๗) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ระดับหน่วยงาน ดังนี้ (๑) รายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ (๒) 

รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑป์ระกันคุณภาพการศกึษาภายใน ตัวบ่งชี ้๔ ผลลัพธ์ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน  

         ๘) รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหนว่ยงาน ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓  

       มติท่ีประชุม : รับทราบ แนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ (สิงหาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 

ประเด็นท่ี ๔ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาและเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

        นายกษิดศิ คงปาน ได้จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการมี

หนา้ที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          ๓. สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรรมไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วน 

งานที่เกี่ยวข้อง 

          ๔. ด าเนินงาน ตดิตาม รวบรวม และสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 
 

127 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          ๕. รายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ต่อ 

ผูบ้ริหารหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย 

          ๖. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

          มติท่ีประชุม : เห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯได้เสนอให้เพิ่มเติมช่ือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศกึษา 

๒๕๖๓ เป็นค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ประเด็นท่ี ๕ ชี้แจงค าอธิบายตัวบ่งชี้ ๔.๑ ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยและ

เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

           นางสาวจติรานุช เวสา ได้ช้ีแจง เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี ้๔.๑ ผลลัพธ์ด้าน

ศลิปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ ของคณะ/สถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้

ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑใ์หมโ่ดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

เกณฑม์าตรฐานดังนี้  

๑. มีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะ/

สถาบัน และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้

สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  ๒. มีหลักสูตรหรอืรายวิชาที่บูรณาการด้านสาระความรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

ภูมปิัญญา ขนบธรรมเนยีมและจารีตประเพณี ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน เพื่อให้ผู้เรยีนมี

ความรู ้ความเข้าใจและความภาคภูมใิจในความเป็นความเป็นไทย และ/หรอืความเป็นวังสวนสุนันทา 

            ๓. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสรา้งศักยภาพด้านศลิปวัฒนธรรมของผู้เรยีนให้สามารถน า

ความรูไ้ปใช้ ในการด าเนินชีวิต 

   ๔. มีการส่งเสริมความรว่มมอืด้านศลิปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศกึษา องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

   ๕. มีการก ากับ ตดิตาม ประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชีว้ัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะ/สถาบัน 

            ๖. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรอืจัดบริการวิชาการทางด้านศลิปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ใชบ้ริการรับ

ความรู ้รักและภูมใิจในความเป็นวังสวนสุนันทา และ/หรอืความเป็นไทย 

   มติท่ีประชุม : รับทราบ ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ๔.๑ ผลลัพธ์ด้านศลิปวัฒนธรรม ความเป็นไทย 

และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓  

 



 
 

128 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประเด็นท่ี ๖ ทบทวนแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

     นางสาวจติรานุช เวสา ช้ีแจง เแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมรว่มพิจารณา ดังนี้  

   ๑. นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                     ๑.๑ ส่งเริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ควาเป็นสวนสุนันทา 

             ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

             ๑.๓ สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการ 

อนุรักษ์และเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

             ๒. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

            ระดับมหาวิทยาลัย 

            วัตถุประสงค์  

     ๑. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษขอ 

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

     ๒. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย“การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้  

     ๓. เพื่อก าหนดแผนงานในการสง่เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

            ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย 

     ๑. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ร้อยละ ๘๕  

       ๒. จ านวนองค์ความรูท้ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จ านวน ๓ องค์ความรู้  

     ๓. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศลิปะและวัฒนธรรมของ 

มหาวิทยาลัย รอ้ยละ ๘๕ 

            ระดับหน่วยงาน 

            วัตถุประสงค์  

         ๑. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ 

ของหน่วยงาน “เน้นความเป็นวัง” 

       ๒. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

             ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

              ๑. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ร้อยละ ๘๕ 
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              ๒. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน  

ร้อยละ ๘๕ 

          ๓. วางแผนการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ

แผนและตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผน มีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑) วัตถุประสงค์ของแผน : เพื่อก าหนดแผนงานศลิปะและวัฒนธรรมในการพัฒนา

และเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  

                      ตัวชี้วัด ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ค่า

เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ 

                ๑.๑ โครงการ : โครงการสตูดโิอวัฒนธรรม ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๕๑ 

               ๑.๒ โครงการ : โครงการเอกลักษณ์ระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัด : วัดตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ (หน่วยงานจัดการศกึษาจัดโครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ) 

    ๒) เพือ่ก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย“การเป็นองค์การแหง่ การเรียนรู้” 

                      ตัวชี้วัด จ านวนองค์ความรูท้ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ค่าเป้าหมาย ๓ องค์ 

ความรู้ 

                โครงการ : โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ตัวชีว้ัด : ระดับความพึง

พอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรม ค่า

เป้าหมาย ระดับ ๔.๖๐ 

                      ๓) เพื่อก าหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  

                        ตัวชีว้ัด ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ 

             ๓.๑ โครงการ : โครงการนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระ

ราชวงศ์ ตัวชีว้ัด : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน 

                    ๓.๒ โครงการ : โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีไทย 

ตัวชี้วัด : จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ๔,๐๐๐ คน 

                     ๓.๓ โครงการ : โครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอน ตัวช้ีวัด : วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (หนว่ยงานจัดการศกึษาจัด

โครงการ อย่างนอ้ย ๑ โครงการ) 

       ๓.๔ โครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศลิปะและวัฒนธรรม ตัวช้ีวัด : 

วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (หน่วยงานจัดการศึกษาจัดโครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ)  
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                  ๓.๕ ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม ตัวชีว้ัด : วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (หน่วยงานจัดการศกึษาจัดโครงการ อย่างนอ้ย 

๑ โครงการ) 

                   ๓.๖ ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านศลิปะและวัฒนธรรม

ของชุมชนและท้องถิ่น ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของชุมชนและท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ค่า

เป้าหมาย ระดับ ๔.๕๑ 

          มติท่ีประชุม  :  รับทราบ การทบทวนแนวทางการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะแวัฒน

ธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

ประเด็นท่ี ๗ แบบฟอร์มการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ 

 นางสาวจิตรานุช เวสา ช้ีแจ้ง แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

          ๗.๑ แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓ 

          ๗.๒ แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓  

          ๗.๓ แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง 

ศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ปีการศกึษา ๒๕๖๓ และมอบหมายใหน้ายกษิดศิ คงปาน จัดส่งแบบฟอร์มใหก้ับทุก

หนว่ยงานและที่ประชุมก าหนดให้ส่งแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓ ให้กับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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      (นายกษิดิศ   คงปาน) 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
     (นายอนันตชัย   เอกะ) 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจ าปกีารศึกษา 2563 
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