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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน

การเรียนการสอน โดยมีเป้าประสงค์ (Goals) เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ เผยแพร่ และ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู ่สากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์อย่างเป็นเลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ         

ด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำ

แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยมีค่าเป้าหมาย 100,000.00 บาท 

กำหนดโครงการ/กิจกรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไว้ทั้งหมด 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. โครงการให้บริการทางวัฒนธรรม    25,000.00 

2. โครงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก    15,000.00 

3. โครงการอบรมด้านศลิปวัฒนธรรม    60,000.00 

รวมทั้งสิ้น   100,000.00 

 

ทั้งนี้ หน่วยงานได้กำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติด้วย

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซต์ และเอกสาร

เผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาท

ความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ

ผลการดำเนนิงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ที่กำหนด 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล     

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดก้ำหนดกรอบตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยนื เปา้ประสงคม์หาวทิยาลัยสามารถบรหิารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ เพื่อใช้

ในการปฏิบัติตามภารกิจน้ัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ

จัดหารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายในการจัดหารายได้ตลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 3 โครงการ 

คอื 

1. โครงการใหบ้รกิารทางวัฒนธรรม 

2. โครงการสรา้งเครอืข่ายทางธุรกจิและจำหน่ายงานสนิคา้ที่ระลกึ 

3. โครงการอบรมดา้นศลิปวัฒนธรรม 
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1.2 โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : โครงสรา้งสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : โครงสรา้งการบรหิารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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1.4 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหายได ้ 

 จากผลการดำเนินงานด้านการจัดหารายได้ ปีงบประมาณ 2561-2563 พบว่าสำนัก 

ศลิปะและวัฒนธรรม มผีลการดำเนนิงาน ดังต่อไปนี้   
 

ปงีบประมาณ ด้านการบรกิารวชิาการ ด้านการวจิัย รวม 

2561 89,270 - 89,270 

2562 79,500 - 79,500  

2563 48,500 - 48,500  

รวม 217,270  217,270 

    

  

ปงีบประมาณ โครงการ/กจิกรรม รวม (บาท) 

2561 โครงการใหบ้รกิารทางวัฒนธรรม 89,270 

2562  โครงการใหบ้รกิารทางวัฒนธรรม  79,500  

2563  โครงการใหบ้รกิารทางวัฒนธรรม  48,500  

รวม 217,270 

 

1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานสำนักศลิปะและวัฒนธรรม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision)  

 แหล่งการเรยีนรูท้างศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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

the National and International levels" 
 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สบืสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมสู่สากล  

 2. ใหบ้รกิารวชิาการดา้นศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสนิทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย

และแหล่งข้อมูลเครอืข่าย 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

 ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar)   

อนุรักษ์ สบืสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยปีระยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สรา้งองค์การแห่งการเรยีนรู ้(Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บรหิารงานตามกรอบจรรยาบรรณวชิาชพี (Ethical Practice) 

1.5.6 อัตลักษณ ์(Identity)  

คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

1.5.7 เอกลักษณ ์(Uniqueness)  

 การบรกิารวชิาการดา้นศลิปวัฒนธรรม 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

สรา้งเสรมิคุณภาพการใหบ้รกิารศลิปวัฒนธรรม 

 

    1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

 เป็นผูน้ำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรม

ในระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ เป็นเลิศ และมี

ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่ มี

ประสทิธภิาพ 

    1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสำนักศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อกา้วเข้าสู่เอตทัคคะอย่าง

ยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สรา้งสรรค์และบูรณาการศลิปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได ้ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายการบริหารจัดการมหาวทิยาลัย โดยมุ่ง

ใหม้ีการพัฒนาและปฏริูประบบการบรหิารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภบิาลเพื่อเป็นองค์กรที่มสีุข

ภาวะที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและความผาสุกให้กับ

บุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติ 1 ข้อ ที่เกี่ยวกับการหารายได้ คือ ระดมทรัพยากรในการจัดหา

รายไดเ้พื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวทิยาลัยและเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง   
 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดหารายได ้ 

เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์  

  มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม

ภารกจิ 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและคา่เป้าหมาย   
 

 

 

 

 

 

ระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.10.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วจิัย 

≥100,000  
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดหารายได ้  

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านจัดหารายได้           

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนนิงาน

ตามแผน ติดตาม และผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีขั้นตอน

การจัดทำแผนปฏบิัติการดา้นจัดหารายได ้ดังต่อไปนี้   

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดา้นจัดหารายได้             

2. ทบทวนทศิทางการดำเนินงานดา้นจัดหารายได้             

3. จัดทำร่างแผนปฏบิัติการดา้นจัดหารายได ้            

4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการจัดหา

รายได้ 

5. เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ  

6. เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่ออนุมัตแิผนปฏิบัติการด้านจัดหา

รายได้ประจำปีปงีบประมาณ 2564   

7. เผยแพร่แผนปฏบิัติการดา้นจัดหารายได ้และนำไปสู่การปฏบิัติ  
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ขัน้ตอนการจัดทำแผนปฏิบัตกิารดา้นจัดหารายได ้สามารถแสดงขัน้ตอน ดังภาพ   

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านจัดหารายได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ขัน้ตอนการจัดทำแผนปฏิบัตกิารดา้นจัดหารายได้ 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

ทบทวนทศิทางการดำเนินงาน 

ดา้นจัดหารายได้ 

เสนออธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่ออนุมัตแิผนปฏบิัตกิารด้านจัดหารายได้ 

                          ปงีบประมาณ 2564 

จัดทำร่างแผนปฏบิัติการ 

ดา้นจัดหารายได้ 

เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักศลิปะและวัฒนธรรม

เพื่อพจิารณาและดำเนนิการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะ 

เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศลิปะและวัฒนธรรม

เพื่อพจิารณาและดำเนินการแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

ดา้นจัดหารายได้ 

กจิกรรม ระยะเวลา 

ตุลาคม 2563 
เผยแพร่แผนปฏบิัตกิารด้านจัดหารายได้ 

 

และนำไปสู่การปฏบิัติ 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  

กจิกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตวัช้ีวดั กลุ่มเป้าหมาย  
ร ะ ย ะ เว ล า

ดำเนนิงาน  
งบประมาณ   ผู้รับผดิชอบ   

2560 2561 2562 2563 2564     

1 . โ ค ร ง ก า ร

ให้ บ ริ ก ารท าง

วัฒนธรรม 

 

เพื่ อจัดหารายได้

จากการให้บริการ

ทางวัฒนธรรมแก่

หน่วยงานภายใน

แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวทิยาลัย 

รายได้ ท่ี เกิ ดจาก

โครงการ 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 25,000 1.ผู้เข้าเยี่ยมชม

พพิธิภัณฑ์  

2. บุคคลทั่วไป  

2560-2564 

 

 

900,000 

 

 

คณะกรรมการ

จั ดห ารายได้

สำนักฯ  

2.โครงการสร้าง

เค รื อ ข่ า ย ท า ง

ธุ ร กิ จ แ ล ะ

จ ำ ห น่ า ย ง า น

สนิค้าที่ระลกึ  

เพื่ อจัดหารายได้

จากการจำหน่าย

สนิค้าที่ระลกึ 

รายได้ ท่ี เกิ ดจาก

โครงการ 

200,000 

 

200,000 200,000 200,000 15,000 1 .ห น่ ว ย ง า น /

บุ ค ค ล ภ า ย ใน

มหาวทิยาลัย 

2 .ห น่ ว ย ง า น /

คคลภายนอก 

2560-2564 

 

815,000 คณะกรรมการ

จั ดห ารายได้

สำนักฯ   

3.โครงการอบรม

ศลิปวัฒนธรรม 

เพื่ อจัดหารายได้

จากการให้บริการ

อบรมภาษาและ

วัฒนธรรม  

รายได้ ท่ี เกิ ดจาก

โครงการ 

 

50,000 

 

50,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

60,000 

 

1.ผูส้นใจทั่วไป 

2 . บุ ค ล า ก ร

มหาวทิยาลัยฯ 

2560-2564 

 

 

360,000 

 

 

คณะกรรมการ

จั ดห ารายได้

สำนักฯ   

รวมทั้งสิ้น 2,075,000  
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 2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดหารายได้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เปาหมาย
ของ

ตัวช้ีวัด 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ   

ระบุประเภทของกิจกรรม   
1.โครงการให้บริการ

ทางวัฒนธรรม 

 

เพื่อจัดหารายได้จาก

ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท า ง

วั ฒ น ธ ร ร ม แ ก่

หน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

รา ย ได้ ท่ี เกิ ด จ า ก

โครงการ 

 

25,000.- 

 

 

1. ผูเ้ขา้เยี่ยมชม

พพิธิภัณฑ์  

2. บุคคลทั่วไป  

ต .ค .63-ก .ย .

64 

 

 

25,000.- 

 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดหารายไดส้ำนักฯ 

2 .โค ร ง ก า ร ส ร้ า ง

เครือข่ายทางธุรกิจ

และจำหน่ายสินค้าท่ี

ระลกึ  

เพื่อจัดหารายได้จาก

การจำหน่ายสินค้าที่

ระลกึ 

รา ย ได้ ท่ี เกิ ด จ า ก

โครงการ 

15,000.- 1.หน่วยงาน/บุคคลภายใน

มหาวทิยาลัย 

2.หน่วยงาน/

บุคคลภายนอก 

ต.ค .63-ก .ย .

64 

 

15,000.- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดหารายไดส้ำนักฯ 

3 .โค ร งก ารอบ รม

ศลิปวัฒนธรรม 
เพื่อจัดหารายได้จาก

การให้บริการอบรม

ภาษาและวัฒนธรรม  

รา ย ได้ ท่ี เกิ ด จ า ก

โครงการ 

 

60,000.- 

 

1.ผูส้นใจทั่วไป 

2.บุคลากรมหาวทิยาลยั

ฯ 

ต .ค .63-ก .ย .

64 

 

 

60,000.- 

 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จัดหารายไดส้ำนักฯ 

รวมทั้งสิ้น 100,000.-  
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ส่วนที่ 3  

แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิตแิละการตดิตามประเมนิผล   

 
การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การ

ปฏิบัติ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ       

ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์         

เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการ

ดำเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นการจัดหารายได ้ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านการ

จดัหารายได้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ  

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเป็นระบบ   
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏบิัต ิ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ

ของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ 
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4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหนา้อย่างต่อเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้

ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร พร้อมจัดทำ

ฐานข้อมูลใหส้ามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง้่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน                 

ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัง้สามารถประเมินผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
 

3.2 การติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหผู้้บรหิารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลว

ของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบ

การตดิตามและประเมินผล ดังน้ี   

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม   

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การจัดหารายได้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง    

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุก ๆ เดอืน พรอ้มใหผู้้รับผดิชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำ

การวเิคราะหผ์ลการดำเนนิงานเพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผูบ้รหิาร   
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ภาคผนวก 

 

 
 

 

 



        
 
 
 
 

 

         คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม       
     ท่ี ๒๒๓/๒๕๖๓      

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได สำนักศิลปะและวัฒนธรรม      
ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    

  --------------------------------        
  ดวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดโครงการจัดหารายได และจัดทำแผนปฏิบัติการ              
ดานการจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย            
สามารถใชเปนแนวทางในการดำเนินงานการจัดหารายไดของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)                  
และประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
                    ๑. ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ประธาน  
                    ๒. รองผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ   
  ๓. นางพรรษภรณ   โฆษิตกานต   กรรมการ  
  ๔. นางศิฐิมา  เจริญสุข    กรรมการ                                                            
  ๕. นายวาทะฤทธิ์   ลีลาฤทธิ ์   กรรมการ 
  ๖. นายชนะภพ    วัณณโอฬาร   กรรมการ  
  ๗. นายกษิดิศ    คงปาน    กรรมการ  
  ๘. นางสาววิมลฉัตร   เลิศคชสีห   กรรมการ  
  ๙. นางสาววณิชยา บุษบงส     กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวพรรณผกา   แกวติน    กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวสาลินี   บุญสมเคราะห   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวจิตรานุช เวสา     กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวสุลาวัลย พันธศร ี    กรรมการและเลขานุการ  
  ๑๔. นางสาวลักขณา นาคกลอม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 หนาที่  

๑. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการจัดหารายไดของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม           
ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

๒. จัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ระยะ ๕ ป  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๓. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการจัดหารายไดของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
๔. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหารายไดของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให

เปนไปตามเปาหมายที่กำหนด  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป  

 

             สั่ง  ณ  วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓     
     
   
 

            (นายอนันตชัย  เอกะ)    
ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน       

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การทบทวนแผนยทุธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

และการจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2563 

ณ ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

………………………………………………………. 
 

ผู้เข้าประชุม  

1. อาจารย์อนันตชัย เอกะ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี 

3. อาจารย์ ดร.ศริิมาลย์ วัฒนา 

4. อาจารย์จนิต์จริา บุญชูตระกูล 

5. นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศร ี

6. นางพรรษภรณ ์ โฆษิตกานต์ 

7. นางสาวลักขณา  นาคกล่อม 

8. นายวาทะฤทธิ์   ลีลาฤทธิ์ 

9. นายชนะภพ   วัณณโอฬาร 

10. นายกษิดศิ   คงปาน 

11. นางศิฐิมา   เจริญสุข 

12. นางสาวพรรณผกา  แก้วติน 

13. นางสาววณิชยา   บุษบงส์ 

14. นางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสีห์ 

15. นางสาวจิตรานุช   เวสา 

16. นางสาวสาลินี   บุญสมเคราะห์ 

17. นางสาวอรุณี   ทราสารวัตร 

18. นางวันนี   คณารักษ์ 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  วันจันทร์ที ่3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. 
 

ประธานที่ประชุม : อาจารย์อนันตชัย  เอกะ 
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ระเบียบวาระที่ 1  :  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 อาจารย์อนันตชัย  เอกะ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และ

ขอขอบคุณผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานจนส าเร็จลุล่วง  

 ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานประชุม 

  ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ 4  : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 จากผลการด าเนินงานในปีที่ผา่นมา ประธานที่ประชุมเห็นควรให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ยึดแผนการด าเนินงานโครงการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นหลัก ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายด าเนินงานโครงการตามปี

ปฏิทินขอให้ได้เริ่มด าเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการทันทีในไตรมาสแรก และมอบหมายให้

ฝา่ยบริหารงานทั่วไปจัดท าแผนการยืมเงินทดรองราชการโดยให้ยืมเงนิเป็นไตรมาส 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5  : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวจิตรานุช  เวสา ได้เริ่มด าเนินการน าเสนอประเด็นใน

การทบทวนทิศทางการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันใน

แตล่ะประเด็น ดังนี้ 
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 5.1 ผลการทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน  

  5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน  

   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2523 โดยอนุมัติให้ตั้งเป็นศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามประกาศที่ ศธ 1303/ว 2807 ลว. 26 พ.ค. 2523 เปิดท าการ 

เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจกิายน 2523 ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งเป็นต าหนักของพระวิมาดาเธอ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้ด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อมาได้รับจัดตั้งให้

เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 และได้เปิดอย่างเป็นทางการโดย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์

ศลิปวัฒนธรรม ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533 

  5.1.2 โครงสร้างองค์กร 

   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานภายในที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา โดยโครงสร้างหน่วยงานแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 3) ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 4) ฝ่ายวิจัย 

เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้หน่วยงานได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานและ

โครงสร้างภาระงานใหม่ สืบเนื่องจาก 1) การปรับองค์กรให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ 2) 

รูปแบบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กรร่วมกับระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

ส่งผลให้บุคลากรต้องปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่  3) แนวโน้มและทิศทางการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยเน้นนวัตกรรมมากกว่าโครงการ และ 4) องค์กรต้องมีความกะทัดรัด Small 

but Beautiful 

  5.1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ภายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา มีคณะกรรมการประจ าเป็นคณะกรรมการสูงสุด บริหารงานโดย

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงาน และหัวหน้าฝ่าย โดยรองผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และรอง

ผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และหัวหน้าฝ่าย ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป และหัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผูช่้วยในการด าเนินงานฝา่ย   

  5.1.4 โครงสร้างภาระงาน 

   โครงสรา้งภาระงานของแตล่ะฝา่ย มีดังนี ้1) ฝา่ยบริหารงานทั่วไป ภาระงาน คือ งาน

ธุรการและสารบรรณ งานจัดประชุม งานบุคลากร งานพัสดุ งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเอกสารภาษาอังกฤษ และงานกิจกรรมและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2) ฝา่ยแผนงาน และประกันคุณภาพ ภาระงาน คือ งานแผนและงบประมาณ งานบริหารความเสี่ยง งาน

ควบคุมภายใน งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาเอกลักษณ์ งานการ

จัดการความรู้ และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพมีภาระงานในการก ากับดูแลฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงและวิจัยศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 

งานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายวิจัย 

เผยแพร่ และความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ งานพัฒนา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้

ศลิปวัฒนธรรม และงานความร่วมมอืองค์กร เครือขา่ย และหนว่ยงาน   

  5.1.5 กรอบภาระงานผู้บริหาร  

   ผู้บริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีกรอบภาระงาน ดังนี้ 1) ผู้อ านวยการ ก ากับ

ดูแลงานบุคลากร งานการเงนิ งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานโครงการวาระส าคัญประจ าปี งาน

พัฒนาเอกลักษณ์ และงานจัดหารายได้ 2) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ก ากับดูแลงาน

ธุรการและสารบรรณ งานจัดประชุม งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพ งาน

การจัดการความรู้ และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

และกิจกรรม ก ากับดูแลงานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

และงานพัฒนา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 4) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ความรว่มมอื ก ากับดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเอกสารภาษาอังกฤษ และงาน

ความรว่มมอืองค์กร เครอืข่าย และหนว่ยงาน และ 5) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ก ากับดูแลทุกภาระ

งาน ส่วนหัวหน้าฝา่ย ก ากับดูแลทุกภาระงานของฝ่ายและงานที่ได้รับมอบหมาย      

  5.1.6 ข้อมูลบุคลากร 

   บุคลกรของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มี 13 คน จ าแนกตามฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป จ านวน 5 คน  ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ จ านวน 2 คน ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา 

ท านุบ ารุง และวิจัยศลิปวัฒนธรรม จ านวน 4 คน พนักงานเก็บเอกสาร จ านวน 1 คน และคนงาน จ านวน 

1 คน 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนโครงสรา้งหน่วยงาน 

 

 5.2 ผลการทบทวนทศิทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  5.2.1 สมรรถนะหลัก  

   สมรรถนะหลักของส านักศิลปะและวัฒนธรรม คือ 1) การจัดโครงการหรือกิจกรรม

ศลิปวัฒนธรรมในเชิงรุก 2) การให้บริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมด้วยข้อมูลที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบ

ได้และใหบ้ริการด้วยจิตบริการ 3) การสรา้งสุนทรียภาพทางศิลปะทุกแขนงในการบริหารจัดการกิจกรรม 

และ 4) การประชาสัมพันธ์ในเชงิรุกทุกมิติ 



(5) 

 

  5.2.2 ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

หน่วยงาน ได้แก่ 1) ความต้องการเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2) ความ

ต้องการเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม 3) ความต้องการเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานทาง

วัฒนธรรม (เกณฑ์ สกอ.) และ 4) ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ 

  5.2.3 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

   จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพันธกิจ จ านวน 3 ประเด็น 2) ด้านยุทธศาสตร์การ

พัฒนา จ านวน 4 ประเด็น 3) ด้านปฏิบัติการ จ านวน 5 ประเด็น และ 4) ด้านทรัพยากรบุคคล จ านวน 4 

ประเด็น 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 

 5.3 ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

  5.3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน (SWOT)  

   ผลการวิเคราะหป์ัจจัยที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิงาน (SWOT) มีดังนี ้

   1) ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) มี 8 ประเด็น คือ (1) บุคลากรมีศักยภาพ รัก

องค์กร ท างานเป็นทีม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (2) การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน

และงบจัดการศึกษามีความเหมาะสม (3) อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของส านักฯ ที่มีคุณค่า

ทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  (4) อาคารโบราณสถานมี

คุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องรวมถึงรางวัลด้านการอนุรักษ์มชืี่อเสียงเป็นที่รู้จัก (5) การจัด

โครงการและกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย  (6) บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน (7) การบริหารงาน/การมอบอ านาจหน้าที่มีความคล่องตัว

และชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน และ (8) การประชาสัมพันธ์องค์กรมีความหลากหลายชอ่งทาง 

   2) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) มี 5 ประเด็น คือ (1) ผลกระทบที่ท าให้การใช้

จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น การบริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการ

หรอืธีมงานที่ก าหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด (2) การ

ให้บริการวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมีปริมาณน้อย (3) ความสามารถและทักษะในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย (4) ผลงานการประชาสัมพันธ์และการ

สื่อสารยังไม่กว้างขวาง และรู้จักเฉพาะกลุ่มในวงแคบ และ (5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เอือ้ต่อการด าเนนิกิจกรรมหรอืการบริหารงานช ารุดเร็วกว่าก าหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ 

   3) ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) มี 8 ข้อ คือ (1) มหาวิทยาลัยมีนโยบาย

สนับสนุนภารกิจทางศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (2) ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความร่วมมือ ASEAN (3) 



(6) 

 

พันธกิจและพรบ.มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศกึษา (4) เครือขา่ยทางวัฒนธรรมท าให้การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานมากขึ้นและ

เป็นรูปธรรม (5) นโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่างจริงจังและมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ (6) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่

รวดเร็ว (7) นวัตกรรมด้านระบบการศึกษาเพิ่มความรู้ด้านศิลปะเข้าไปนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ (From STEM to STEAM) และ (8) ความร่วมมือกับองค์การ

ระดับนานาชาติ Google Arts and Culture 

   4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats: T) มี 8 ข้อ คือ (1) วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular 

Culture / Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ (2) การด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับ

วัฒนธรรมมีปริมาณ/ จ านวนมากทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง  (3) ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม 

(Culture concept) เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม (4) ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูล

ส่งผลต่อระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคล (5) นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย (6) การระบาดของไวรัส COVID-19 (7) ความไม่เข้าใจนิยามค าว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม” 

และ (8) การจัดหารายได้เข้าสู่หน่วยงาน 

  5.3.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

   ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้ต าแหน่ง

ยุทธศาสตรใ์นต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” คะแนน SO เท่ากับ 2.15 เมื่อพิจารณาคะแนนการประมวลผล

ของต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้ พบว่า มีปริมาณค่อนข้างต่ า จึงลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิก

วิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพี่อให้ต าแหน่งยุทธศาสตร์มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นและมีความท้า

ทายมากยิ่งขึน้  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะหเ์ชงิยุทธศาสตร ์

 

 5.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

  5.4.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

   ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  3 ปี ย้อนหลัง มีดังนี ้

ปีงบประมาณ 2561 คะแนน 4.6105 และปีงบประมาณ 2562 คะแนน 5.0000 โดยปีงบประมาณ 2563 

(รอบ 11 เดือน) คะแนน 4.1083  

  5.4.2 ผลการด าเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม 

   ผลการด าเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม 3 ปี ย้อนหลัง คือ ปีงบประมาณ 2561 

จ านวน 25 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 29 โครงการ และปีงบประมาณ 2563 จ านวน 21 

โครงการ 

 



(7) 

 

  5.4.3 ผลงานที่โดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้ 

1) การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google Arts and Culture 2) ความร่วมมือเครือข่ายชุมชนกับส านักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่ง

เรียนรู้ กิจกรรม Muse Pass season 7 - 9 3) ความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมกับส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้

ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย: กิจกรรม Night at the Museum 5) โครงการนิทรรศการ

ศลิปวัฒนธรรม  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการด าเนนิงานที่ผา่นมา 

 

 5.5 ผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี ้ 

  5.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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

National and International levels"" 

  5.5.2 เป้าประสงค์ (Goals) คือ เป็นผู้น าในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็น

เลิศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ 

  5.5.3 พันธกิจ (Mission) คือ (1) อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์สู่สากล (2) ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และ (3) พัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย 

  5.5.4 วัตถุประสงค์ (Objectives) คือ (1) จัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมด้านอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ (2) พัฒนาทรัพยากรอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งบริการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม (3) ให้บริการฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และ (4) สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

  5.5.5 ภารกิจหลัก (Key result area) คือ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.5.6 เสาหลัก (Pillar) คือ อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

  5.5.7 วัฒนธรรม (Culture) คือ (1) ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working) (2) ใช้เทคโนโลยี

ประยุกต์งาน (IT Application) (3) สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement) (4) เชิดชูธรรมาภิบาล 

(Good Governance) และ (5) บริหารงานด้วยความจริง (Factual Management) 



(8) 

 

  5.5.8 อัตลักษณ์ (Identity) คือ คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

  5.5.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ การบริการวิชาการศลิปวัฒนธรรมวังสุนันทา 

  5.5.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ สร้างเสริมคุณภาพการใหบ้ริการศลิปวัฒนธรรม 

  5.5.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) คือ สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะ

และวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ 

  5.5.12 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างสรรคอ์งค์ความรูศ้ลิปวัฒนธรรมไทย 

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ด้วยการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม 

และบูรณาการงานศลิปวัฒนธรรมไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.5.13 เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมให้ก้าว

ไปสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืนระดับสากล ด้วยสัมพันธภาพเครอืข่ายที่แน่นแฟ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  5.5.14 จุดเน้นในการพัฒนาประจ าปี คือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ “National, ASEAN and International recognition” 

  5.5.15 แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ

ให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดท่ีส าคัญและกลยุทธ์ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

   ผลการจัดท าแผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ

ให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่

ส าคัญและกลยุทธ์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังภาพประกอบตามเอกสารแนบ 

  5.5.16 ผลการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564  

   ผลการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

ด าเนนิการโดยวิเคราะห์ด้วยมุมมองของ Balanced Scorecard 4 มิติ ได้แก่ (1) เป้าประสงค์เชิงการพัฒนา 

(2) เป้าประสงค์เชิงประสิทธิภาพ (3) เป้าประสงค์เชิงคุณภาพการบริการ และ (4) เป้าประสงค์เชิง

ประสิทธิผล  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม สรุปได้ดังภาพประกอบตามเอกสารแนบ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 

 



(9) 

 

 5.6 ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะ

ในระดับนานาชาติ 

  เป้าประสงค์เ ชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างสรรค์องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ด้วยการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม 

และบูรณาการงานศลิปวัฒนธรรมไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ คือ (1) เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักต่อ

สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ (2) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับเครือข่าย

ความร่วมมือ (3) มีเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ และสามารถขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้อย่าง

ต่อเนื่อง (4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ (5) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (6) สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (7) บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนส านักศิลปะและวัฒนธรรมตามทิศทางที่ก าหนดไว้ (8) ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและรองรับการให้บริการ และ (9) ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมบริหารงบประมาณโดยการใชป้ระโยชน์จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มปีระสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2) 

ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความ

ร่วมมือในประเทศที่มกีารจัดกิจกรรมร่วมกัน (4) จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการ

เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ (5) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (6) 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (7) ผลการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (8) ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ (9) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย

ความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (10) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้า

และน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา และ (11) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ

วิจัย 

  แผนงาน/กลยุทธ์ คือ (1) เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบฐานข้อมูล (2) 

เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับเครือข่ายความร่วมมือ (3) จัดแสดงและเสวนาทาง

ศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศ กลุ่มสมาชิก ASEAN และอื่นๆ (4) เร่งรัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ (5) พัฒนา ปรับปรุง

กระบวนการหรือกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การแสวงหาเครือข่าย และการสร้าง

ความสัมพันธ์ของเครือข่าย (6) อบรมบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตามสายงาน มีศักยภาพด้าน



(10) 

 

ภาษาอังกฤษ และสง่เสริมสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (8) ปรับปรุงระบบและกลไกการ

ก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดกา

ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว (9) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่

อย่างมีประสิทธิภาพ และ (10) บูรณาการระบบการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกับต้นทุนทางปัญญา

ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

  โครงการเชิงยุทธศาสตร์ คือ (1) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (2) 

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) โครงการความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายในประเทศ (4) โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น (5) 

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (6) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) โครงการ

เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (8) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร (9) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (10) โครงการก ากับองค์การที่ดี (11) 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสื่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ (12) 

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

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

ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในแตล่ะยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

1.  สร้างสรรค์และบูรณาการศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อ

ก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาต ิ
9 11 10 12 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 5.7 ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  5.7.1 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 

   ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าโดยน าแผน

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

ยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนนิการ ดังนี ้ 

 

 



(11) 

 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 

เป้าประสงค ์

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ ์

โครงการ/

กจิกรรม 

โครงการ

สนับสนุน 

1.  สร้างสรรค์และบูรณาการศลิปะและวัฒนธรรม 

เพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ 
9 11 10 12 36 

 

  5.7.2 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   การจัดสรรงบประมาณ ที่ประชุมได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อด าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 5,216,200 บาท โดยจ าแนกเป็น (1) ภาคปกติ จ านวน 

4,821,300 บาท และ (2) ภาคพิเศษจ านวน 394,900 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(ภาคปกติ) 

งบประมาณ  

(ภาคพิเศษ) 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 
รวม 

1. สรา้งสรรค์และบูรณาการศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับ

นานาชาต ิ

3,614,900 394,900  

อยู่ระหวา่ง 

การพจิารณา 

4,009,800 

2. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,206,400 - 1,206,400 

รวมงบประมาณ 5,216,200 394,900 5,216,200 

 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 5.8 ผลการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี ้ 

 

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการสนบัสนุนประจ าปี 

ยุทธศาสตร ์: สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) 

- 1.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การเผยแพรผ่ลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการการมีส่วนรว่มของ

เครอืข่ายและทอ้งถิ่นในการพฒันา

มหาวิทยาลยั 

220,000 2.1 โครงการสานความสัมพนัธ์การเผยแพร่

พิพธิภัณฑ์แหลง่เรียนรูศ้ลิปวฒันธรรม 

2.2 โครงการเผยแพรศ่ิลปวฒันธรรมรัตนโกสินทร์

รว่มกับเครือข่าย 
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โครงการเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการสนบัสนุนประจ าปี 

3. โครงการความรว่มมือกับ

เครอืข่ายภายในประเทศ 

80,000 3.1 โครงการเผยแพรแ่ลกเปลีย่นศลิปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร ์

4. โครงการจัดกจิกรรมตาม

ข้อตกลงความรว่มมอืของ

เครอืข่ายและทอ้งถิ่น 

40,000 4.1 โครงการเผยแพร่กจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ไทยสู่เครือข่าย 

5. โครงการบรกิารแหลง่เรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรม 

320,000 

 

5.1 โครงการพัฒนาการให้บริการแหล่งเรยีนรูศ้ลิปะ

และวัฒนธรรม 

 5.2 โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้มลูศิลปวัฒนธรรม 

 5.3 โครงการพัฒนาองคค์วามรูศ้ิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร ์

  5.4 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

  5.5 โครงการเผยแพรอ่งคค์วามรูด้้านศิลปะและ

วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ Google Art & 

Culture 

6. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

880,000 6.1 โครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรม

สวนสนุันทา 

6.2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอตัลักษณส์วน

สุนันทา 

 6.3 โครงการสรา้งความรูใ้นงานฝีมือชาววงั 

  6.4 โครงการพธิีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

6.5 โครงการบวงสรวงและบ าเพ็ญกุศลทักษณิานุ

ประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจา้สุนนัทา

กุมารรีัตน ์พระบรมราชเทวี 

 6.6 โครงการส่งเสรมิ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี

วันสงกรานต ์

 6.7 โครงการธรรมศึกษา 

  6.8 โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวนัทิวงคต

สมเด็จพระนางเจา้สนุันทากุมารีรัตน ์พระบรม

ราชเทวี 

  6.9 โครงการบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวนั

สิน้พระชนม ์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี

นาฎ ปิยมหาราช ปดิวรัดา 
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โครงการเชิงยุทธศาสตร์ งบประมาณ โครงการสนบัสนุนประจ าปี 

  6.10 โครงการส่งเสรมิ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี

ไทยวันเข้าพรรษา 

7. โครงการเขา้สูต่ าแหน่งที่สงูขึน้

ของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

- 7.1 โครงการเขา้สู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาองักฤษของบุคลากร 

50,000 8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

9. โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใส 

- 9.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 

10. โครงการก ากับองคก์ารที่ดี 2,364,800 10.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

  10.2 โครงการพัฒนาเอกลักษณม์หาวิทยาลยั 

  10.3 โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร ์

  10.4 โครงการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

  10.5 โครงการการจัดการความรู้ 

  10.6 โครงการบรหิารแผนและงบประมาณ 

  10.7 โครงการบรหิารส านักงาน 

  10.8 โครงการประชุมคณะกรรมการประจ า 

  10.9 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน

หน่วยงาน  

 10.10 โครงการประชุมผู้บริหารและบุคลากร 

11. โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ

ทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

55,000 11.1 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทศัน์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

12. โครงการจัดหารายไดด้้วยการ

บรกิารวชิาการ 

- 12.1 โครงการจดัหารายได้ด้วยการบรกิารวชิาการ

ทางศิลปวัฒนธรรม 

12 โครงการ 4,009,800 36 โครงการ 

 

 ผูก้ ากับดูแลโครงการและผูร้ับผิดชอบโครงการ มีดังนี ้
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  ผู้ก ากับดูแลโครงการ 

  1. อาจารย์อนันตชัย  เอกะ ก ากับดูแลโครงการ จ านวน 7 โครงการ 

  2. อาจารย์ ดร.ศริิมาลย์  วัฒนา ก ากับดูแลโครงการ จ านวน 7 โครงการ 

  3. อาจารย์จนิต์จิรา  บุญชูตระกูล ก ากับดูแลโครงการ จ านวน 6 โครงการ 

  4. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ก ากับดูแลโครงการ จ านวน 9 โครงการ 

  5. นางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี ก ากับดูแลโครงการ จ านวน 7 โครงการ 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  1. นายวาทะฤทธิ์  ลลีาฤทธิ์ รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 โครงการ 

  2. นางสาววิมลฉัตร์  เลิศคชสหี ์รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 โครงการ 

  3. นายชนะภพ  วัณณโอฬาร รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 โครงการ 

  4. นางพรรษภรณ ์โฆษิตกานต์ รับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 โครงการ 

  5. นางสาววณิชยา  บุษบงส ์รับผดิชอบโครงการ จ านวน 3 โครงการ 

  6. นางศิฐิมา  เจริญสุข รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 โครงการ 

  7. นายกษิดศิ  คงปาน รับผดิชอบโครงการ จ านวน 4 โครงการ 

  8. นางสาวพรรณผกา  แก้วติน รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 โครงการ 

  9. นางสาวสาลนิี  บุญสมเคราะห ์รับผิดชอบโครงการ จ านวน 2 โครงการ 

  10.  นางสาวลักขณา  นาคกล่อม รับผิดชอบโครงการ จ านวน 1 โครงการ 

  11. นางสาวจิตรานุช  เวสา รับผิดชอบโครงการ จ านวน 4 โครงการ 

  12. นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี รับผดิชอบโครงการ จ านวน 3 โครงการ 

 โดยประธานที่ประชุมเห็นควรให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ยึดแผนการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2564 เป็นหลัก ซึ่งผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ได้รับมอบหมายตามแผนขอให้ได้เริ่มด าเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการทันทีใน

ไตรมาสแรก  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 5.9 ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 /ปี

การศึกษา 2563 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ปีการศกึษา 2563 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรมต้องด าเนนิการ รวมจ านวนทั้งสิน้ 15 แผน สรุปได้ดังนี ้ 
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ชื่อแผน รายละเอียดของแผน 

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด าเนนิงานโครงการเชิงยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุธทศาสตร์การ

พัฒนาของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์ 

เชงิยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กจิกรรม 

โครงการ

สนับสนุน 

สร้างสรรค์และ 

บูรณาการศลิปะ

และวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่

เอตทัคคะในระดับ

นานาชาต ิ

9 11 10 12 36 

 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 

2564 (ฉบับทบทวน

ปรับปรุง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ด าเนนิงานการบริหารงบประมาณประจ าปีให้เป็นไปตามแผนงาน        

ที่ก าหนด คอื 

1. โครงการบริหารแผนและงบประมาณ 

2. โครงการก ากับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

3. โครงการบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

3. แผนการจัดการความรู ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ด าเนนิกิจกรรมในการสร้างองค์ความรูท้ี่จ าเป็น คือ 

1. การพัฒนาหลักสูตรการฝกึอบรมศลิปหัตถกรรมชาววัง 

2. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 

4. แผนบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  

ด าเนนิกิจกรรมตามประเด็นความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่  

1. ดา้นกลยุทธ์ คือ ผลการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

2. ดา้นปฏิบัติงาน คอื จ านวนองคค์วามรู้ด้านศลิปะและวัฒนธรรมที่

ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. ดา้นทรัพยากร คือ ไฟฟ้าดับ 
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ชื่อแผน รายละเอียดของแผน 

5. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 

5 ปี (2560 – 2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564   

ด าเนนิการพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม จ านวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะด้านการปฏบิัติงาน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

6. แผนบริหารทรัพยากร

บุคคล ระยะ 5 ปี (2560 – 

2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564    

ด าเนนิงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ดา้น คอื 

1. ดา้นการบริหารบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง 

2. ดา้นการพัฒนาบุคลากร 

3. ดา้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. แผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ด าเนนิการจดัซือ้ครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 9 รายการ 

2. ด าเนนิการจดัซือ้วัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 

3. ด าเนนิการจดัซือ้วัสดุส านักงานอื่นๆ 

8. แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ด าเนนิกิจกรรมตามการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ าแนก

ลักษณะกิจกรรม 2 ลักษณะ คอื 

1. กิจกรรมสนับสนุนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2. สง่เสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

9. แผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) 

และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ด าเนนิการจัดโครงการ 2 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

ดา้นศลิปวัฒนธรรม 

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนโครงการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

10. แผนปฏบิัติการด้านการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด าเนนิการจัดโครงการ 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดการข้อร้องเรียน 

2. โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศนท์ี่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อแผน รายละเอียดของแผน 

11. แผนปฏิบัติการด้านการ

จัดหารายได้ ระยะ 5 ปี 

(2560 – 2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  

ด าเนนิงานโครงการสนับสนุน จ านวน 2 โครงการ คอื 

1. การใหบ้ริการทางวัฒนธรรม 

2. สรา้งเครือข่ายทางธุรกิจและจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 

12. แผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

ด าเนนิการโครงการกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านการท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม และพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ให้มคีุณภาพเพื่อ

สนับสนุนโครงการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย 

13. แผนปฏิบัติการด้านการ

สร้างความสัมพันธ์กับ

เครือขา่ย ระยะ 5 ปี (2560 

– 2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   

ด าเนนิโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 4 โครงการ คือ 

1. โครงการสานความสัมพันธ์การเผยแพร่พพิิธภัณฑแ์หล่งเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรม 

2. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

ร่วมกับเครือขา่ย 

3. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

4. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมสูเ่ครอืข่าย 

14. แผนปฏิบัติการด้านการ

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม ระยะ 5 ปี 

(2559 – 2563) และ

ประจ าปีการศกึษา 2563 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 

ด าเนนิการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของแผน คือ 

   1) เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและ

เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 

   2) เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและ

เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแหง่การ

เรียนรู”้ 

   3) เพื่อก าหนดแผนงานในการสง่เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
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ชื่อแผน รายละเอียดของแผน 

 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย คือ 

1) ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็น

วัง” (รอ้ยละ 85) 

2) จ านวนองค์ความรูท้ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ     

(3 องค์ความรู้) 

   3) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศลิปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 85) 

3. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน มีดังนี้ 
  

วัตถุประสงค์ของแผน โครงการสนบัสนุน 

1.  เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะ

และวัฒนธรรมในการพัฒนา

และเผยแพร่เอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “เน้นความ

เป็นวัง”       

1. โครงการสตดูิโอวัฒนธรรม 

2. โครงการเอกลักษณ์ระดับ

หน่วยงาน 

2.  เพื่อก าหนดแผนงานศลิปะ

และวัฒนธรรมในการพัฒนา

และเผยแพร่เอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “การเป็น

องคก์ารแห่ง การเรียนรู้” 

โครงการบรกิารแหล่งเรยีนรู้

ศิลปวัฒนธรรม 

3.  เพื่อก าหนดแผนงานในการ

ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จัดกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลยั 

1. โครงการน้อมร าลึกถงึพระมหา

กรุณาธิคุณของพระราชวงศ ์

2. โครงการส่งเสรมิ สืบสาน  และ

อนุรักษ์ประเพณีไทย 

3. โครงการบูรณาการงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอน 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาดา้น

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ชื่อแผน รายละเอียดของแผน 

5. โครงการสรา้งเครอืข่ายความ

รว่มมือดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

6. โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง

ด้านศลิปะและวัฒนธรรมของ

ชุมชนและท้องถิน่ 
  

15. แผนปฏิบัติการด้านการ

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม ระยะ 5 ปี 

(2559 – 2563) และ

ประจ าปีการศกึษา 2563 

ด าเนนิการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงานของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของแผน โครงการสนบัสนุน 

1.  เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะ

และวัฒนธรรมในการพัฒนา

และเผยแพร่เอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “เน้นความ

เป็นวัง”       

โครงการสตูดโิอวัฒนธรรม 

 

2.  เพื่อก าหนดแผนงานศลิปะ

และวัฒนธรรมในการพัฒนา

และเผยแพร่เอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “การเป็น

องคก์ารแห่ง การเรียนรู้” 

โครงการบรกิารแหล่งเรยีนรู้

ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

โครงการสนับสนุน 5 โครงการ 

3.  เพื่อก าหนดแผนงานในการ

ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จัดกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลยั 

1. โครงการน้อมร าลึกถงึพระมหา

กรุณาธิคุณของพระราชวงศ ์

ประกอบด้วยโครงการสนับสนุน  

3 โครงการ 

2. โครงการส่งเสรมิ สืบสาน  และ

อนุรักษ์ประเพณีไทย ประกอบด้วย

โครงการสนับสนุน 4 โครงการ 

3. โครงการพัฒนานักศึกษาดา้น

ศิลปะและวัฒนธรรม 
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ชื่อแผน รายละเอียดของแผน 

ประกอบด้วยโครงการสนับสนุน   

2 โครงการ 

5. โครงการสรา้งเครอืข่ายความ

รว่มมือดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ประกอบด้วยโครงการสนับสนุน   

4 โครงการ 

6. โครงการเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง

ด้านศลิปะและวัฒนธรรมของ

ชุมชนและท้องถิน่ ประกอบดว้ย

โครงการสนับสนุน 1 โครงการ 
  

 

 ผูร้ับผิดชอบจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ มีดังนี้ 

ชื่อแผน ผูร้ับผิดชอบ 

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวจิตรานุช เวสา 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับ

ทบทวนปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

นางสาวจิตรานุช เวสา 

3. แผนการจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาววณิชยา  บุษบงส์ 

4. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

นายกษิดศิ คงปาน 

5. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   

นางสาวลักขณา นาคกล่อม 

6. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

นางสาวลักขณา นาคกล่อม 

7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

นางศิฐิมา เจรญิสุข 

8. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

นางศิฐิมา เจรญิสุข 
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ชื่อแผน ผูร้ับผิดชอบ 

9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560 – 

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ 

10. แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวพรรณผกา แก้วติน 

11. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี 

12. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์ 

13. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือขา่ย

ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ 

14. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี 

(2559 – 2563) และประจ าปีการศึกษา 2563 (ระดับมหาวิทยาลัย) 

นายกษิดศิ คงปาน 

15. แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี 

(2559 – 2563) และประจ าปีการศึกษา 2563 

นายชนะภพ วัณณโอฬาร 

 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/

ปีการศึกษา 2563 

ระเบียบวาระที่ 6  : เรื่องอื่นๆ 

  ไม่ม ี

ปิดประชุมเวลา     :   วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. 

 

 

         นางสาวจิตรานุช  เวสา 

ผูบ้ันทึกการประชุม 
  

 

อาจารย์อนันตชัย  เอกะ 

ผูต้รวจสอบ 




