แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงานให้เกิดขึน้ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมี
แนวทางและทิศทางที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้
แผนปฏิบัติการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตามลาดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.
2564) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และวิเคราะห์ SWOT ซึ่งพบว่า มีตาแหน่งยุทธศาสตร์อยู่
ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังภาพ
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สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาตาแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกดาเนินการเอง” แล้ว
มีความเห็นว่า ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นตาแหน่ งที่ท้าทายการดาเนินงานแล้ว แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนการประมวลผลของตาแหน่งยุท ธศาสตร์ที่ไ ด้ นั้นมีป ริมาณค่อนข้างต่า สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม
เพี่อให้ตาแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกดาเนินการเอง” มีความท้าทาย และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากยิ่งขึน้
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ
หน่วยงานสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมีสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล
"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture
Resource Center at the National and International levels"
พันธกิจ (Mission)
1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูส่ ากล
2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมรั ต นโกสิ น ทร์ บ นฐานของ
ผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือข่าย
ภำรกิจหลัก (Key result area)
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เสำหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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วัฒนธรรม (Culture)
1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)
2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application)
3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)
4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance)
5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice)
อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
1. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสูเ่ อตทัคคะอย่างยั่งยืน
2. สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
สานัก ศิลปะและวั ฒนธรรมได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุ ท ธศาสตร์หลักและตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เ อตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร จัดสรร
และใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทาให้การบริหารงานงบประมาณมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร นักศึกษา และชุมชนเกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยและสากล
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ (1) ระดับความสาเร็จของ
การประกันคุณภาพภายในประจาปี (ระดับความสาเร็จ 5) (2) จานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3
ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ (≥17,000 คน) (3) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย ≥4.51) (4) ร้อยละของ
บุค ลากรที่ไ ด้รั บ การพั ฒนา (ร้อยละ ≥98) (5) ร้อยละของบุค ลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥30) (6) ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา (ร้อยละ ≥80) (7) ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย (ระดับความเชื่อมั่น ≥4.75) (8) ความพึงพอใจของนักศึกษา/
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย (ระดับความพึงพอใจ
≥4.55) และ (9) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการ (≥50,000 บาท)
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับประเทศ
สมาชิก ASEAN และประเทศที่มีการตกลงความร่วมมือ และสร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์และรวบรวมเป็นระบบบนฐานข้อมูล
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 100) (2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย (1 เครือข่าย) (3) ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (ระดับความสาเร็ จ 5) (4) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ ≥93) (5) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่ มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ ≥75) (6) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบท านุบ ารุง
ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมตามเกณฑ์ ม าตรฐานอุ ด มศึ ก ษาที่ ก าหนด (ระดั บ ความส าเร็ จ 5) (7) ระดั บ
ความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย (ระดับความสาเร็จ 5)
(8) ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย (ระดับความสาเร็จ 5) และ (9)
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ (ระดับความสาเร็จ 5)
แผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
จำนวน
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์
1. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
7
ก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
2. สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและ
7
วัฒนธรรมระดับนานาชาติ
รวม
14

9

แผนงำน/
กลยุทธ์
6

โครงกำร/
กิจกรรม
10

9

7

9

18

13

19

ตัวชี้วัด
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สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ ดังนี้
จำนวน
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์
1. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
7
ก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
2. สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและ
7
วัฒนธรรมระดับนานาชาติ
รวม
14

9

แผนงำน/
กลยุทธ์
6

โครงกำร/
กิจกรรม
10

9

7

9

18

13

19

ตัวชี้วัด

สานักศิลปะและวั ฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณเพื่ อดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,663,200 บาท โดยแบ่ ง เป็ น 1) เงิ น รายได้ ภาคปกติ จ านวน
2,320,000 บาท 2) เงินรายได้ ภาคพิเศษ จานวน 343,200 บาท และ 3) งบประมาณแผ่นดิน อยู่
ระหว่างการพิจารณา รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้
งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ
(ภำคปกติ) (ภำคพิเศษ) แผ่นดิน
1. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ 1,210,280
343,200
ก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
อยู่ระหว่าง
การ
2. สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและ
45,000
พิจารณา
วัฒนธรรมระดับนานาชาติ
3. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
1,064,720
รวมงบประมำณ
2,320,000
343,200
ยุทธศำสตร์

รวม
1,553,480
45,000
1,064,720
2,663,200

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนดโครงการวาระสาคัญ
ประจาปี (Agenda) จานวนทั้งสิน้ 2 โครงการ คือ (1) โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
และ (2) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
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แนวทำงกำรดำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนว
ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่
จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้อง
กับแนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่งเสริมให้ฝา่ ยงานต่างๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จั ด ให้ มี ก ารลงนามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ สร้ า งพั น ธสั ญ ญาเชิ ง
ยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า
และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พั ฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของส านัก ศิลปะและวัฒ นธรรมที่
เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทาง
ดังนี้
2.1 สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการในลั ก ษณะการบู ร ณาการและ
ประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่
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(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(2) แผนการจัดการความรู้
(3) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(4) แผนพัฒนาบุคลากร
(5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(7) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(12) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(13) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(14) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน
มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญ
ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ดาเนินงาน
2.3 ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการ
ทางานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังใน
หลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้บ ริหารระดั บสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
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2. ถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ อ อกมาเป็ น แผนปฏิ บั ติ ก าร โดยน ากลยุ ท ธ์ แ ละแนว
ทางการดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่ก ารปฏิบั ติอย่างชัด เจน รวมทั้ง ต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุก คนมุ่ งเน้นการท างานเพื่อมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในการ
ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแต่ละฝ่ายให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ
ข้อมูล เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสานักศิลปะและ
วั ฒนธรรมแล้ ว ส านัก ศิล ปะและวั ฒนธรรมจะต้อ งวางระบบที่จ ะวั ดความส าเร็จ ในการบรรลุ
เป้ า ประสงค์ ใ นระดั บ ต่ า งๆ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ช่ ว ยให้ ท ราบถึ ง
ความก้ าวหน้า ปัญ หาอุป สรรค ผลกระทบที่เ กิดขึ้น อั นจะช่วยให้ผู้รับ ผิดชอบพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จใน
หลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติด ตามผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปี โดยการจั ดท า
รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจาทุก เดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแส ดงถึง
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การ
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติ ด ตามผลการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการ
กาหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในทุกๆ เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา
เพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ผลงานในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แสดงถึ ง ผลส าเร็ จ ของการถ่ า ยทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
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สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ส่วน 1 บทนา
1.1
ประวัติความเป็นมาของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
1.2
โครงสร้างสานักศิลปะและวัฒนธรรม
1.3
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
1.4.1 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.2 ข้อมูลบุคลากร
1.5
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระตาหนัก
ที่ประทับ มีลักษณะเป็นพระตาหนักแฝด 2 ชั้น โดยมีทางเชื่อมหากัน ปีกซ้ายเป็นที่ประทับของ
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ส่วนปีกขวา
เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขต
ขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระวิมาดาเธอฯ ชั้นล่าง
ก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผ่น ชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้ ตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Italian
Renaissance ภายใต้การดูแลการก่อสร้างของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ซึ่งพระตาหนักแห่งนี้
นับว่าเป็นแหล่งต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในราชสานัก
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเป็นลาดับ ดังนี้
พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดทาการเป็นครั้งแรกเมื่ อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
12 มีนาคม พ.ศ. 2530 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดตัง้ เป็นหน่วยราชการ
เทียบเท่าคณะ
4 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดาเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระตาหนักสายสุทธานภดล ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา”
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและสานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง
ของสถาบัน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 พระตาหนักได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
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พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์
แถมถวั ล ย์ ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง เป็ น อาคารจั ด แสดงนิ ท รรศการด้ า นดุ ริ ย ศิ ล ป์ นาฏศิ ล ป์ แ ละ
ทัศนศิลป์
พ.ศ. 2557 ชั้นบนของอาคารสายสุทธานภดลได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์อาคาร
สายสุทธานภดล
ปัจจุบัน สานักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริการเยี่ยมชมตาหนักในสวนสุนันทา
ทั้ ง สิ้ น 4 หลั ง คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ าคารสายสุ ท ธานภดล อาคารจุ ฑ ารั ต นาภรณ์ อาคารอาทร
ทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นาเสนอชีวิตราชสานักฝ่ายใน
และเป็นหนึ่งในเครือข่าย Muse Pass ร่วมกับมิวเซียมสยาม ภายใต้การกากับดูแลของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ
1.2 โครงสร้ำงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการบริหารจัดการโดยแบ่ง
ภาระงานตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงาน มีทั้งหมด 3 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
3. ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยโครงการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังภาพที่ 1
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ฝ่ำยอนุรักษ์ พัฒนำ ทำนุบำรุง
และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ำยแผนงำน
และประกันคุณภำพ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

ภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร
การบริหารงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม บริหารงานโดยผู้อานวยการ สานักศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้กระจายอานาจไปสู่รองผูอ้ านวยการ 3 ฝ่าย ได้แก่
1. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
2. รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
3. รองผู้อานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
โดยรองผู้อานวยการมีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้คาปรึกษา ผลักดัน ชี้แนะแนวทาง กากับดูแล
การดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ และดาเนินการสั่งการไปยังหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ซึ่ งเป็นผู้
ตรวจสอบผลการดาเนินงานภายในการควบคุมและดูแลของหัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรและแผนงำน

หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำรและกิจกรรม

ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

หัวหน้ำฝ่ำยอนุรักษ์ พัฒนำ
ทำนุบำรุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และควำมร่วมมือ

คณะกรรมกำรประจำ

1.4 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสานัก ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถสรุป ผลงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 โดยจาแนกตามข้อมูลการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ข้อมูลบุคลากร ดังนี้
1.4.1 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
2560
2561
2562
30 โครงการ
25 โครงการ
29 โครงการ
30
25
29

หน่วยงำน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

1.4.2 ข้อมูลบุคลำกร
ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามฝ่ายงาน
หน่วยงำน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุ
บารุง และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2560
ปีงบประมำณ 2561
ปีงบประมำณ 2562
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม
5 5 5 5
5
5
1 1
1 1
1 1
2
2
2
3

1

-

4

3

1

-

4

3

1

-

4

9

2

-

11

9

2

-

11

9

2

-

11

หมำยเหตุ ข้อมูลบุคลากร ปี 2560 เป็นต้นไป ไม่นับตาแหน่งคนงาน ลูกจ้างประจา และหัวหน้าสานักงาน
ผูอ้ านวยการ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.5 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการทบทวน จัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ใน
การทบทวน ปรับ ปรุงยุ ทธศาสตร์ และกลยุท ธ์หน่วยงาน จัดทาแผนกลยุท ธ์ก ารดาเนินงานให้
สอดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการด าเนิ น งานประจ าปี โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ภายในและภายนอก
2) ผู้บ ริหารก าหนดปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)
3) ผูบ้ ริหารและบุคลากร ประเมินให้นาหนั
้ กคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
4) คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร
5) คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และ
ผูป้ ฏิบัติงานกาหนดโครงการและกิจกรรม
6) คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
7) คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
8) นาเสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงานพิจารณา และนาเสนออธิการบดีอนุมัติ
แผนฯ
9) น าแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปีงบประมาณ 2563 ไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติ
การ ประจาปีงบประมาณ 2563 สามารถแสดงขั้นตอน ดังภาพที่ 3

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยภายในและภายนอก
ผู้บริหารกาหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)

กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 2562
ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้าหนักคะแนนตามลาดับ
จากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกาหนดเป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร
สิงหาคม 2562
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัตงิ านกาหนดโครงการและกิจกรรม
สิงหาคม 2562
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2563
คณะกรรมการทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ฯ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
- เสนอคณะกรรมการประจาหน่วยงานพิจารณา
- เสนออธิการบดีอนุมัติแผนฯ

กันยายน 2562

กันยายน 2562

กันยายน 2562
นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ 2563 ไปสู่การปฏิบัติ

ดังภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสานักศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
2.1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)
ของส านั ก ศิล ปะและวั ฒนธรรมโดยอาศั ย กรอบการวิเ คราะห์ปัจ จัย ภายในตามหลั ก การ 7–S
Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรใน
ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่
o Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานไว้หรือไม่
o System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
o Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มี
ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
o Staff (บุค ลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพีย งใด และมีจานวน
เพียงพอหรือไม่
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่
ทาให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และ
ภัยคุกคาม (Threats) ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย
ทางการเมืองที่มผี ลกระทบกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม
o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อสานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้สารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรมโดยสามารถสรุปประเด็น
ปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรมีศักยภาพ รักองค์กร ทางานเป็นทีม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. การจั ด สรรงบประมาณทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบจั ด การศึ ก ษามี ค วาม
เหมาะสม
3. อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของสานักฯ ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
4. อาคารโบราณสถานมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องรวมถึงรางวัล
ด้านการอนุรักษ์มชี ื่อเสียงเป็นที่รจู้ ัก
5. การจัดโครงการและกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย
6. บุคลากรมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
7. การบริหารงาน/การมอบอานาจหน้าที่มคี วามคล่องตัวและชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน
8. การประชาสัมพันธ์องค์กรมีความหลากหลายช่องทาง
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. ผลกระทบที่ท าให้ก ารใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เ ป็นไปตามแผนงาน เช่น การ
บริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือธีมงานที่กาหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. การให้บริการวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมีปริมาณน้อย
3. ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่ากว่า
เป้าหมาย
4. ผลงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารยังไม่กว้ างขวาง และรู้จักเฉพาะกลุ่มในวง
แคบ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10

5. วั ส ดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เ อื้อต่อการดาเนินกิจกรรมหรือการ
บริหารงานชารุดเร็วกว่ากาหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ
2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O)(8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนภารกิจทางศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความร่วมมือ ASEAN
3. พันธกิจและพรบ.มหาวิทยาลัยที่กาหนดให้งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
4. เครือข่ายทางวัฒนธรรมทาให้การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานมากขึ้นและ
เป็นรูปธรรม
5. นโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่างจริงจังและ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. มหาวิทยาลั ยมีเ ครือข่ายส่งเสริมและขยายความร่วมมือและมีศูนย์อาเซีย นเป็น
หน่วยงานสนับสนุนให้การจัดการเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
7. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
รวดเร็ว
8. นวั ต กรรมด้ า นระบบการศึ ก ษาเพิ่ ม ความรู้ ด้ า นศิ ล ปะเข้ า ไปนอกเหนื อ จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (From STEM to STEAM)
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
1. วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture/ Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของ
เยาวชนรุ่นใหม่
2. การดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมมีปริมาณ/จานวนมากทั้งที่ถูกต้องและไม่
ถูกต้อง
3. ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concept) เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
4. ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่อระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคล
5. นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้วิเครำะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
ทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้าหนักความสาคัญว่า ประเด็นใดมี
ความสาคัญมากที่สุดตามลาดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จานวน 18 ท่าน เป็น
ผู้ประเมิน จากนั้นจึงนาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาตาแหน่งยุท ธศาสตร์ และผลการวิเคราะห์
ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง”
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาตาแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกดาเนินการเอง” แล้วมี
ความเห็นว่า ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นตาแหน่งที่ท้าทายการดาเนินงานแล้ว แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนการประมวลผลของตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้นั้นมีปริมาณค่อนข้างต่า สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงลด/ ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม
เพี่อให้ตาแหน่งยุทธศาสตร์มีความท้าทาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึน้
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดขี องความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี
รับผิดชอบต่อสังคม ทาดี มุง่ คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรปู แบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม
และนาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี

จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche
academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (Academic research with
creative and innovative concept)
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and
resolve the social problems)
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture
based on Suan Sunandha Heritage)
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พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัด
ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของ
โลกที่มแี นวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
เอตทัคคะ ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่าน
การแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้
เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic
Services and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสาน
ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture
Service Center and Sustain the Thainess)
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and
Develop Knowledge for Society)
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
เสำหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2560 –
2564) (The Policy on University's Management and Development)
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ก าหนดนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้
ก้าวไปสู่ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รั ก ษาเอกลั ก ษณ์อั ตลัก ษณ์ของความเป็ นสวนสุนัน ทาที่ มีอดีต อันน่ าภูมิใ จเพื่ อ
นาไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ พั ฒ นาในเส้ น ทางวิ ช าชี พ ทั้ ง ในด้ า นวุ ฒิ
การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่ ง เน้ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ลึ ก ซึ่ ง ในศาสตร์ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พั ฒนานัก ศึก ษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น
นอกจากศาสตร์ที่ศกึ ษา
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3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เ ป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้าน
การวิจัยและสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริม และสนับ สนุ นการวิจัย ค้นคว้า เพื่ อเป็นศูนย์ก ลางแห่งการเรีย นรู้ท าง
วัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals)

ภาพที่ 5 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิท ยาลัย ฯ ได้นายุท ธศาสตร์ตามกรอบแผนยุท ธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 –
2574) มาจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ
มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
(Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustrinably)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship
to link local to Network)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความสาเร็จของ
แต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ให้เ ป็นเอตทัค คะอย่างยั่ งยืน มีเ ป้าประสงค์เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคมเพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มี
เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก คื อ ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่
สังคม
ตัว ชี้ วั ด ความส าเร็ จของยุ ท ธศาสตร์คื อ 1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิ จัย หรือ งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 2. ร้อยละ
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 3. ร้อยละผลงานของนักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
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ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4. ร้อยละผลงานวิจั ย งานนวัตกรรม
หรืองานสร้า งสรรค์ไ ด้รับ การน าไปใช้ป ระโยชน์ต่ อผลงานวิจัย หรืองานสร้ างสรรค์ทั้งหมด 5.
จานวนผลงานวิ จัย งานนวั ต กรรมหรือ งานสร้า งสรรค์ที่ ยื่ นจดอนุ สิท ธิ บัต ร หรื อสิ ท ธิบั ต ร 6.
จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อบริการวิชาการ 7. จานวนผู้มา
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
พื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและยกระดั บ (สิ น ค้ า บริ ก าร แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว) 9. จ านวนครั ว เรื อ นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 10. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน 11. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระราโชบายด้านจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12. จานวนตาบลที่ได้ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลของจานวน
ตาบลที่มใี นแต่ละจังหวัด ในปีที่ 1 13. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 14. จานวน
ผูเ้ ข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 15. ร้อยละของผู้เข้าอบรมนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการเพิ่มรายได้ 16. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 17.
จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคอุตสาหกรรม
ภาครั ฐ หรื อ ภาคบริ ก าร 18. จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด และ 19. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คอื 1. ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อ มหาวิ ท ยาลั ย 2. จ านวนเครื อ ข่ ายที่ มี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลัย 3. ร้ อ ยละของ
เครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการ 4. จานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กิจการนักศึกษากับองค์กรภาครัฐ และเอกชน และ 5.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย 2. ร้ อ ยละของงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งานสร้ า งสรรค์
นวั ตกรรมและสิ่งประดิษ ฐ์ ของอาจารย์ และนัก วิจัย ที่ ไ ด้รับ รางวัล ระดับ ชาติหรื อนานาชาติต่ อ
จานวนอาจารย์ ป ระจาและนัก วิ จัย 3. ร้อยละของการรับ รู้ภ าพลัก ษณ์และการให้บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย และ 4. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ และ
โครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศำสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถิ่น
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
เป้ำประสงค์
แผนงำน/
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศำสตร์
กลยุทธ์
9
25
22

โครงกำร/
กิจกรรม
25

11

26

15

24

5

8

10

9

5
30

6
65

6
53

6
64
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ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล
"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at
the National and International levels"
3.2 พันธกิจ (Mission)
1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย
และแหล่งข้อมูลเครือข่าย
3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 เสำหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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3.5 วัฒนธรรม (Culture)
1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)
2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application)
3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)
4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance)
5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice)
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม
3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน

ปี 2562
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
(ผลรอบ
แผนงาน/กลยุทธ์
เชิงยุทธศาสตร์
ปี 2563 ปี 2564
9 เดือน)
N/A
5
5
1.1 พัฒนาการบริหาร โครงการประกัน
จัดการองค์กรด้วยระบบ คุณภาพการศึกษา
คุณภาพ

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประสิทธิผล

1.1 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพภายในด้าน
การบริหารจัดการ

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

5

คุณภาพ
บริการ

1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
รู้จักและได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

1.2.1 จานวนผู้มาเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธภัณฑ์
พระวิมาดาเธอฯ

คน

18,370

17,853

18,189

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คะแนน
เฉลี่ย

4.45

4.62

4.70

ประสิทธิภาพ 1.3 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการบูรณา
การการจัดกิจกรรม
เพื่อการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ปี 2560 ปี 2561

≥18,000 ≥19,000 1.2 เร่งรัดพัฒนาแหล่ง โครงการบริการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้
รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ
≥4.50

≥4.55

1.3 ส่งเสริมและ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับ
นักศึกษา บุคลากร
และประชาคมได้รับรู้

โครงการเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้กากับดูแล
รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ผู้อานวยการ

ฝ่ายอนุรักษ์
พัฒนา ทานุบารุง
และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม

รอง
ฝ่ายอนุรักษ์
ผู้อานวยการ พัฒนา ทานุบารุง
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
และกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
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มิติ
การพัฒนา
องค์การ

เป้าประสงค์
1.4 บุคลการมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึน้

1.5 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการ
บริหารงานที่สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562
ค่าเป้าหมาย
(ผลรอบ
แผนงาน/กลยุทธ์
ปี 2563 ปี 2564
9 เดือน)
100
≥98
≥98 1.4 อบรมบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญตาม
สายงาน

1.4.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ

100

100

1.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

25.00

33.33

91.67

≥35

1.4.3 ร้อยละของ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา

ร้อยละ

-

-

41.47

1.5.1 ระดับความ
เชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

4.87

4.83

4.92

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์

ผู้กากับดูแล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ

รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน

≥35

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ความร่วมมือ

≥80

≥85

โครงการพัฒนา/
รอง
ปรับปรุง กระบวนการ ผู้อานวยการ
ปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน

≥4.80

≥4.80

1.5 พัฒนาและปรับปรุง โครงการกากับ
โครงสร้างพื้นฐานและ องค์การที่ดี
การบริหารจัดการพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน
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ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.6 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีภูมทิ ัศน์
และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานและรองรับ
การให้บริการ

1.6.1 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา/บุคลากร
ที่มีต่ออาคารสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวกของ
มหาวิทยาลัย

1.7 สานักศิลปะและ
1.7.1 เงินรายได้จาก
วัฒนธรรมบริหาร
โครงการจัดหารายได้
งบประมาณโดยการใช้ ด้านการบริการวิชาการ
ประโยชน์จากต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วย
นับ
ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 ปี 2561
4.83

4.88

ปี 2562
ค่าเป้าหมาย
(ผลรอบ
ปี 2563 ปี 2564
9 เดือน)
5.00
≥4.55 ≥4.55

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์

273,970 65,750

69,000 500,000 500,000 1.6 การบูรณาการ
ระบบการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัยกับ
ต้นทุนทางปัญญาของ
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาและ
รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ปรับปรุงระบบ
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ความร่วมมือ
โครงการปรับปรุง
กายภาพและภูมิทัศน์
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

บาท

ผู้กากับดูแล

รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน

โครงการจัดหารายได้ ผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารงาน
ด้วยการบริการ
ทั่วไป
วิชาการ

รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน
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ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน

ปี 2562
ค่าเป้าหมาย
(ผลรอบ
แผนงาน/กลยุทธ์
ปี 2563 ปี 2564
9 เดือน)
100
100
100 2.1 เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยกับ
เครือข่ายความร่วมมือ

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประสิทธิผล

2.1 เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยกับ
เครือข่ายความร่วมมือ

2.1.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

100

100

2.1.2 จานวนเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

เครือข่าย

1

1

1

1

1

2.2.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

ระดับ
ความ
สาเร็จ

-

-

4

5

5

2.3.1 ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณ์และ
การให้บริการของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

97.82

94.00

91.93

≥92

≥93

2.2 เผยแพร่เอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รจู้ ักต่อ
สาธารณชนใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3 สร้างภาพลักษณ์
และการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกของหน่วยงานให้
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย

ปี 2560 ปี 2561

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์

ผู้กากับดูแล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย
และท้องถิ่นในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

รอง
ฝ่ายอนุรักษ์
ผู้อานวยการ พัฒนา ทานุบารุง
ฝ่ายวิเทศ
และวิจัย
สัมพันธ์และ ศิลปวัฒนธรรม
ความร่วมมือ

2.2 การเผยแพร่ขอ้ มูล
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผ่านระบบฐานข้อมูล

โครงการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (URanking) (A)

รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ความร่วมมือ

2.3 พัฒนาระบบและ
กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ให้
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ความร่วมมือ
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หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน

ปี 2562
ค่าเป้าหมาย
(ผลรอบ
แผนงาน/กลยุทธ์
ปี 2563 ปี 2564
9 เดือน)
100
100
100 2.4 การจัดแสดงและ
เสวนาทางวัฒนธรรม
ของประเทศในกลุ่ม
สมาชิก ASEAN และ
อืน่ ๆ

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

คุณภาพ
บริการ

2.4 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศ
และสามารถขยาย
เครือข่ายเพิ่มขึน้ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง

2.4.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือ
หรือข้อตกลงใน
ประเทศที่มีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ

2.5.1 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

5

N/A

5

5

2.5.2 ระดับความสาเร็จ
ของกระบวนการ/กลไก
ในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

5

5

5

5

ประสิทธิภาพ 2.5 มีระบบและกลไก
ในการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและ
การบริหารเครือข่ายที่
มีประสิทธิภาพ

ปี 2560 ปี 2561
100

100

2.5 พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการหรือกลไก
การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การ
แสวงหาเครือข่าย และ
การสร้างความ
สัมพันธ์ของเครือข่าย

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์

ผู้กากับดูแล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศ

รอง
ฝ่ายอนุรักษ์
ผู้อานวยการ พัฒนา ทานุบารุง
ฝ่ายวิเทศ
และวิจัย
สัมพันธ์และ ศิลปวัฒนธรรม
ความร่วมมือ

โครงการจัดกิจกรรม
ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย
และท้องถิ่น

รอง
ฝ่ายอนุรักษ์
ผู้อานวยการ พัฒนา ทานุบารุง
ฝ่ายวิเทศ
และวิจัย
สัมพันธ์และ ศิลปวัฒนธรรม
ความร่วมมือ
รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
และแผนงาน

กิจกรรมส่งเสริมการ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาและ
รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ปรับปรุงระบบบริหาร ผู้อานวยการ
ทั่วไป
จัดการเครือข่าย
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ความร่วมมือ
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มิติ
การพัฒนา
องค์การ

เป้าประสงค์
2.6 มีฐานข้อมูล
เครือข่ายสาหรับการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 ปี 2561

2.6.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

5

2.7 เผยแพร่ขอ้ มูล/องค์ 2.7.1 ระดับ
ความรู้ที่ทันสมัยโดยใช้ ความสาเร็จของการ
เทคโนโลยีและ
ปรับปรุงเว็บไซต์
เครื่องมือต่างๆ ของ
Social Media ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

5

ปี 2562
ค่าเป้าหมาย
(ผลรอบ
แผนงาน/กลยุทธ์
ปี 2563 ปี 2564
9 เดือน)
5
5
5
2.6 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
เครือข่าย

5

5

5

2.7 สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ ของ
Social Media ในการ
เผยแพร่ขอ้ มูล/องค์
ความรู้ที่ทันสมัย

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์

ผู้กากับดูแล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายในการ
บริหารจัดการ

รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ความร่วมมือ

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์

รอง
ฝ่ายบริหารงาน
ผู้อานวยการ
ทั่วไป
ฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
ความร่วมมือ
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.1 โครงการที่สานักศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โครงการ
1. โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
1.1 โครงการพัฒนาการให้บริการแหล่งเรียนรูศ้ ิลปะและวัฒนธรรม
1.2 โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรม
1.3 โครงการพัฒนาองค์ความรูศ้ ิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
1.4 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
1.5 โครงการพัฒนาสุนทรียภาพวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา
1.6 โครงการสร้างสุนทรียภาพดุรยิ ศาสตร์สวนสุนันทา
2. โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2.1 โครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนนั ทา
2.2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา
2.3 โครงการสร้างความรูใ้ นงานประณีตศิลป์
2.4 โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทาสู่ยุวชนรุน่ ใหม่
2.5 โครงการสานความสัมพันธ์การเผยแพร่พพิ ิธภัณฑ์แหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
2.6 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์รว่ มกับเครือข่าย
2.7 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

งบประมาณ
520,000
40,000
40,000
100,000
120,000
100,000
120,000
1,130,000
100,000
350,000
120,000
150,000
80,000
150,000
100,000

ฝ่าย
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ
2.8 โครงการเผยแพร่กจิ กรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสู่เครือข่าย
3. กิจกรรมส่งเสริมการบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
3.2 โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3.3 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
3.4 โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรรี าเมศร์
3.5 โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์
3.6 โครงการธรรมศึกษา
3.7 โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
3.8 โครงการพิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิน้ พระชนม์
พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
3.9 โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยวันเข้าพรรษา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ฝ่าย
80,000 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม
670,000
120,000
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
50,000
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
120,000

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

50,000

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

40,000
150,000
50,000

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

50,000

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

40,000
2,320,000

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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5.2 แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ
บริการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การประกันคุณภาพภายใน
ด้านการบริหารจัดการ

1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
รูจ้ ักและได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.2.1 จานวนผู้มาเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์
รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์
พระวิมาดาเธอฯ

ประสิทธิภาพ 1.3 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการบูรณา
การการจัดกิจกรรมเพื่อ
การเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

หน่วย
นับ
ระดับ
ความ
สาเร็จ
คน

1.3.1 คะแนนเฉลี่ยความพึง
คะแนน
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลี่ย
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
โครงการ
แผนงาน/กลยุทธ์
เชิงยุทธศาสตร์
ปี 2563
5
1.1 พัฒนาการบริหาร
โครงการประกัน
จัดการองค์กรด้วยระบบ คุณภาพการศึกษา
คุณภาพ

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

170,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

≥18,000

1.2 เร่งรัดพัฒนาแหล่ง โครงการบริการแหล่ง
เรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรม
เรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรม
รวมถึงกิจกรรมที่สง่ เสริม
วัฒนธรรมใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ

520,000

ผู้อานวยการ

ฝ่ายอนุรักษ์
พัฒนา ทานุ
บารุง และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม

≥4.50

1.3 ส่งเสริมและเผยแพร่ โครงการเผยแพร่ศิลปะ
ศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมไทย
ให้กับนักศึกษา บุคลากร
และประชาคมได้รับรู้

720,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการและ
กิจกรรม

ฝ่ายอนุรักษ์
พัฒนา ทานุ
บารุง และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม
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มิติ
การพัฒนา
องค์การ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.4 บุคลการมีความรู้
1.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ความเข้าใจและมีศักยภาพ ได้รับการพัฒนา
ในการปฏิบัติงานสูงขึน้

หน่วย ค่าเป้าหมาย
โครงการ
แผนงาน/กลยุทธ์
งบประมาณ
นับ
เชิงยุทธศาสตร์
ปี 2563
ร้อยละ
≥98
1.4 อบรมบุคลากรให้มี โครงการพัฒนาบุคลากร
10,000
ความเชี่ยวชาญตามสาย สูม่ อื อาชีพ
งาน

ผู้กากับดูแล
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.4.2 ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥35

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

90,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.4.3 ร้อยละของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา

ร้อยละ

≥80

โครงการพัฒนา/
ปรับปรุง กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

50,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

1.5 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการ
บริหารงานที่สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล

1.5.1 ระดับความเชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของมหาวิทยาลัย

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

≥4.80

โครงการกากับองค์การ
ที่ดี

1,063,484

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

1.6 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีภูมทิ ัศน์และ
สิ่งอานวยความสะดวกที่
เอือ้ ต่อการปฏิบัติงานและ
รองรับการให้บริการ

1.6.1 ความพึงพอใจของ
ระดับ
นักศึกษา/บุคลากรที่มตี ่อ
ความ
อาคารสถานที่และสิ่งอานวย พึงพอใจ
ความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย

≥4.55

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

40,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1.5 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐานและ
การบริหารจัดการพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
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มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.7 สานักศิลปะและ
1.7.1 เงินรายได้จากโครงการ
วัฒนธรรมบริหาร
จัดหารายได้ดา้ นการบริการ
งบประมาณโดยการใช้
วิชาการ
ประโยชน์จากต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ

หน่วย
นับ

บาท

ค่าเป้าหมาย
ปี 2563

500,000

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์
โครงการปรับปรุง
กายภาพและภูมิทัศน์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.6 การบูรณาการระบบ โครงการจัดหารายได้
การจัดหารายได้ของ
ด้วยการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกับต้นทุน
ทางปัญญาของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กิจกรรมรายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

50,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน

-

ผู้อานวยการ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

1,064,720

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประสิทธิผล 2.1 เผยแพร่และแลกเปลี่ยน 2.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับ มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
เครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย
2.1.2 จานวนเครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

หน่วย ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/กลยุทธ์
นับ
ปี 2563
ร้อยละ
100
2.1 เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยกับ
เครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่าย
1

2.2 เผยแพร่เอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รูจ้ ักต่อสาธารณชนใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2.2.1 ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการตามแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

2.3 สร้างภาพลักษณ์และ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ของหน่วยงานให้
ครอบคลุมทุก
กลุม่ เป้าหมาย

2.3.1 ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥92

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์
โครงการการมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

2.2 การเผยแพร่ข้อมูล โครงการจัดอันดับ
ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่าน มหาวิทยาลัย (Uระบบฐานข้อมูล
Ranking) (A)
2.3 พัฒนาระบบและ
กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ให้
ครอบคลุมทุก
กลุม่ เป้าหมาย

โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายอนุรักษ์
พัฒนา ทานุ
บารุง และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

230,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

-

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

45,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
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มิติ

เป้าประสงค์

คุณภาพ
บริการ

2.4 มีเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ และ
สามารถขยายเครือข่าย
เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพ 2.5 มีระบบและกลไกใน
การทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและการ
บริหารเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วย ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/กลยุทธ์
นับ
ปี 2563
ร้อยละ
100
2.4 การจัดแสดงและ
เสวนาทางวัฒนธรรม
ของประเทศในกลุ่ม
สมาชิก ASEAN และ
อื่นๆ

โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์
โครงการความร่วมมือ
กับเครือข่าย
ภายในประเทศ

2.5.1 ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่
กาหนด

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

2.5.2 ระดับความสาเร็จของ
กระบวนการ/กลไกในการ
แสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย

ระดับ
ความ
สาเร็จ

5

ตัวชี้วัด
2.4.1 ร้อยละของเครือข่าย
ความร่วมมือหรือข้อตกลง
ในประเทศที่มีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

2.5 พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการหรือกลไก
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การแสวงหา
เครือข่าย และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
เครือข่าย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝ่ายอนุรักษ์
พัฒนา ทานุ
บารุง และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

100,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

โครงการจัดกิจกรรม
ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย
และท้องถิ่น

80,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

ฝ่ายอนุรักษ์
พัฒนา ทานุ
บารุง และวิจัย
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมการ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

670,000

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารและ
แผนงาน

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย

-

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
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มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

การพัฒนา
องค์การ

2.6 มีฐานข้อมูลเครือข่าย
สาหรับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6.1 ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย

2.7 เผยแพร่ข้อมูล/องค์
2.7.1 ระดับความสาเร็จของ
ความรู้ที่ทันสมัยโดยใช้
การปรับปรุงเว็บไซต์
เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ต่างๆ ของ Social Media
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วย
นับ
ระดับ
ความ
สาเร็จ

ระดับ
ความ
สาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/กลยุทธ์
ปี 2563
5
2.6 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
เครือข่าย

5

โครงการ
งบประมาณ
ผู้กากับดูแล
เชิงยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาปรับปรุง
รองผู้อานวยการ
ฐานข้อมูลเครือข่ายใน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
การบริหารจัดการ
และความร่วมมือ

2.7 สนับสนุนการใช้
โครงการปรับปรุง
เทคโนโลยีและเครื่องมือ เว็บไซต์
ต่างๆ ของ Social Media
ในการเผยแพร่ข้อมูล/
องค์ความรูท้ ี่ทันสมัย

-

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และความร่วมมือ
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37

ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้
เกิ ด การประสานความร่ว มมือในการแปลงยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒนาไปสู่ก ารจัดท าแผนงานและ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในของสานักศิลปะและ
วั ฒ นธรรมในเรื่ อ งแนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2. เพื่อปรับประบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน
ยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของส านัก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทา
แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนว
ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่ อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบั ติก าร ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัดเวทีส ร้างความเข้าใจในภารกิ จ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่
จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็น
หลัก
1.3 ส่งเสริมให้ฝา่ ยงานต่างๆ ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ ประจาปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผล
งานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์
ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ
ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะ
บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้แก่

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

39

(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(2) แผนการจัดการความรู้
(3) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(4) แผนพัฒนาบุคลากร
(5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(6) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(7) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(11) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(12) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(13) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(14) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
2.2 กาหนดขัน้ ตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้น
ที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของ
กิ จ กรรมที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ กั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ในการ
ดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย
เทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ มากที่จะผลัก ดันการ
ทางานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังใน
หลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ร วบรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการ
ดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3. การถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ฝ่ า ยงานและระดั บ บุ ค คลในการขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทางาน
เพื่อมุง่ ผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการของแต่ล ะฝ่ายให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ย นข้อมูล จัดเก็ บ ข้อมูล
เผยแพร่ขอ้ มูล และถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เ กี่ยวข้องกั บทุก หน่วยงานภายในสานัก ศิลปะและ
วั ฒนธรรมแล้ว ส านัก ศิล ปะและวั ฒนธรรมจะต้ องวางระบบที่จะวั ดความส าเร็จในการบรรลุ
เป้ า ประสงค์ ใ นระดั บ ต่ า งๆ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ช่ ว ยให้ ท ราบถึ ง
ความก้าวหน้า ปัญ หาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับ ผิดชอบพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จใน
หลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม
ทั้ ง สรุ ป บทเรี ย นและข้ อ เสนอแนะส าหรั บ น าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ท าแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานเป็นรายรายไตรมาสเพื่อแสดง
ถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้
การด าเนิ น การบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ รวมถึ ง การจั ด ท ารายงานผลงานประจ าปี เ ผยแพร่ สู่
สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในทุกๆ เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับ ฝ่าย เพื่อเชื่อมโยง
กับผลงานในระดับ หน่วยงาน เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุท ธศาสตร์สู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมทั้งที่เ ป็นจุดแข็ง จุด อ่อน โอกาส และภัย คุก คาม โดยการให้น้าหนักความสาคัญ ว่า
ประเด็นใดมีความสาคัญมากที่สุดตามลาดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จานวน
18 ท่าน เป็นผูป้ ระเมินผลการประเมินเป็นน้าหนั กคะแนนตามลาดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฏดังนี้
1. น้าหนักคะแนนของจุดแข็ง
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S1
102 03 อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของสานักฯ ที่มคี ุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
S2
90 01 บุคลากรมีศักยภาพ รักองค์กร ทางานเป็นทีม และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง
S3
77
04 อาคารโบราณสถานมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่อง
รวมถึงรางวัลด้านการอนุรักษ์มชี ื่อเสียงเป็นที่รจู้ ัก
S4
70
05 การจัดโครงการและกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความ
หลากหลาย
S5
29 07 การบริหารงาน/การมอบอานาจหน้าที่มคี วามคล่องตัวและชัดเจนต่อ
การปฏิบัติงาน02 การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบจัด
การศึกษามีความเหมาะสม
S6
21
02 การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบจัดการศึกษามี
ความเหมาะสม
S7
19
08 การประชาสัมพันธ์องค์กรมีความหลากหลายช่องทาง
S8
0
06 บุคลากรมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
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2. น้าหนักคะแนนของจุดอ่อน
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
W1

W2
W3
W4
W5

คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
77
01 ผลกระทบที่ทาให้การใช้จา่ ยงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน
เช่น การบริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือธีมงานที่
กาหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
37
02 การให้บริการวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมีปริมาณน้อย
32
03 ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ใน
ระดับต่ากว่าเป้าหมาย
25
04 ผลงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารยังไม่กว้างขวาง และรู้จัก
เฉพาะกลุ่มในวงแคบ
16
05 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ ต่อการดาเนินกิจกรรม
หรือการบริหารงานชารุดเร็วกว่ากาหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะ
สั้นๆ
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3. น้าหนักคะแนนของโอกาส
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

คะแนน
ประเด็นโอกาส
70
01 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนภารกิจทางศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
50
04 เครือข่ายทางวัฒนธรรมทาให้การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงาน
มากขึ้นและเป็นรูปธรรม
48
03 พันธกิจและพรบ.มหาวิทยาลัยที่กาหนดให้งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
21
07 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทาให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว
18
02 ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความ
ร่วมมือ ASEAN
17
06 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายส่งเสริมและขยายความร่วมมือและมีศูนย์
อาเซียนเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การจัดการเครือข่ายมีความเข้มแข็ง
4
05 นโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่าง
จริงจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์
2
08 นวัตกรรมด้านระบบการศึกษาเพิ่มความรูด้ ้านศิลปะเข้าไป
นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
(From STEM to STEAM)
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4. น้าหนักคะแนนของภัยคุกคาม
เรียงจากลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้
ลาดับ
T1
T2
T3
T4
T5

คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
65 05 นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
56 01 วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture/Pop Culture) มีอทิ ธิพลต่อ
แนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่
29 03 ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concept) เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
9
04 ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่อระดับการรับรู้ของแต่ละ
บุคคล
6
02 การดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมมีปริมาณ/จานวนมากทั้งที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

5. ตาแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน
สานักศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังแสดงจากภาพ
ข้างล่างนี้

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาตาแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกดาเนินการเอง” แล้ว
มีความเห็นว่า ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นตาแหน่งที่ท้าทายการดาเนินงานแล้ว แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนการประมวลผลของตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้นั้นมีปริมาณค่อนข้างต่า สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมจึงลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม
เพี่อให้ตาแหน่งยุทธศาสตร์ “รุกดาเนินการเอง” มีความท้าทาย และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันมากยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สานักศิลปะและวัฒนธรรมลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งมั่นปรับปรุง
ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 = สูงมาก) ดังนี้
02 ผลกระทบที่ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น การ
บริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือธีมงานที่กาหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด (ระดับ 5)
01 ผลกระทบที่ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น การ
บริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือธีมงานที่กาหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด (ระดับ 5)
02 การให้บริการวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมีปริมาณน้อย (ระดับ 1)
03 ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่า
กว่าเป้าหมาย (ระดับ 2)
04 ผลงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารยังไม่กว้างขวาง และรู้จักเฉพาะกลุ่มใน
วงแคบ (ระดับ 5)
05 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการดาเนินกิจกรรมหรือการ
บริหารงานชารุดเร็วกว่ากาหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ (ระดับ 5)
สานักศิลปะและวัฒนธรรมพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับ
ในการมุ่งมั่นปรับปรุงระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง
ระดับ 5 = สูงมาก) ดังนี้
01 วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture/Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของ
เยาวชนรุ่นใหม่ (ระดับ 4)
02 การดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมมีปริมาณ/จานวนมากทั้งที่ถูกต้องและไม่
ถูกต้อง (ระดับ 2)
03 ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concept) เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม (ระดับ 3)
04 ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่อระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคล (ระดับ 3)
05 นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ระดับ 5)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สรุปรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.
2.
3.
4.

อาจารย์อนันตชัย
เอกะ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
อาจารย์ศริ ิมาลย์
วัฒนา
อาจารย์จนิ ต์จริ า
บุญชูตระกูล

7. นางสาวลักขณา
8. นางสาวจิตรานุช
9. นายชนะภพ

ผูอ้ านวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
รองผู้อานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความ
ร่วมมือ
พันธ์ศรี
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
โฆษิตกานต์ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
นาคกล่อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เวสา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
วัณณโอฬาร ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

10. นางสาววณิชยา

บุษบงษ์

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

11. นางสาววิมลฉัตร

เลิศคชสีห์

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ลีลาฤทธิ์
ศรีอุรัตน์
บุญสมเคราะห์
แก้วติน
คงปาน
คณารักษ์
ทราสารวัตร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
พนักงานเก็บเอกสาร
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร

5. นางสาวสุลาวัลย์
6. นางพรรษภรณ์

นายวาทะฤทธิ์
นางศิฐิมา
นางสาวสาลินี
นางสาวพรรณผกา
นายกษิดศิ
นางวันนี
นางสาวอรุณี

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก 5
หนังสือขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

63

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

64
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