แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อวันที่ ........... กันยายน 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
การเรียนการสอน โดยมีเป้าประสงค์ (Goals) เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ เผยแพร่ และ
พั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรมรั ต นโกสิ น ทร์ ส ู ่ ส ากล ตลอดจนให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปะวั ฒ นธรรม
รัตนโกสินทร์อย่างเป็นเลิ ศ และมีผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ โดยมีค่าเป้าหมาย 100,000.00 บาท
กำหนดโครงการ/กิจกรรม ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมไว้ทั้งหมด 3 โครงการ ดังต่อไปนี้
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการให้บริการทางวัฒนธรรม
2. โครงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
3. โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
25,000.00
15,000.00
60,000.00
100,000.00

ทั้งนี้ หน่วยงานได้กำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้ ไปสู่การปฏิบัติด้วย
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซต์ และเอกสาร
เผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาท
ความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีว้ ัดและเป้าประสงค์ที่กำหนด

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
1
1.2 โครงสร้างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
3
1.4 ผลการดำเนินงานด้านจัดหารายได้
4
1.5 ข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
4
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
4
1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
4
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
5
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
5
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
5
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
5
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
5
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
5
1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
5
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6
2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้
6
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
6
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ 6
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
6
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
6
2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
6
2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
8

เรื่อง
หน้า
2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปี 9
งบประมาณ พ.ศ.2564
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
9
2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10
ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
11
3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ไปสู่การปฏิบัติ
11
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
12
ภาคผนวก
13
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดกรอบตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติตามภารกิจนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ
จั ด หารายได้ ป ระจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี เ ป้ า หมายในการจั ด หารายได้ ต ลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 3 โครงการ
คือ
1. โครงการให้บริการทางวัฒนธรรม
2. โครงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและจำหน่ายงานสินค้าที่ระลึก
3. โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม

2

1.2 โครงสร้างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพ : โครงสร้างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

3

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

ภาพ : โครงสร้างการบริหารจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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1.4 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหายได้
จากผลการดำเนิน งานด้านการจัด หารายได้ ปีงบประมาณ 2561-2563 พบว่าสำนั ก
ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
รวม

ด้านการบริการวิชาการ
89,270
79,500
48,500
217,270

ด้านการวิจัย
-

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563

โครงการ/กิจกรรม
โครงการให้บริการทางวัฒนธรรม
โครงการให้บริการทางวัฒนธรรม
โครงการให้บริการทางวัฒนธรรม
รวม

รวม
89,270
79,500
48,500
217,270

รวม (บาท)
89,270
79,500
48,500
217,270

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล
"The Arts and Culture office Center of SSRU becomes the Arts and Culture Resource Center at
the National and International levels"
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย
และแหล่งข้อมูลเครือข่าย
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)
2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application)
3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)
4. เชิดชูธรรมาภิบาล (Good Governance)
5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals)
เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ในระดั บ ชาติ แ ละสากล ตลอดจนให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น เลิ ศ และมี
ผลงานวิ จัย เผยแพร่สู่ ส าธารณชนผ่ า นระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพ
1.5.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

6

ส่ วนที่ 2 แผนปฏิ บั ติก ารด้ านการจัด หารายได้ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
2.1 นโยบายด้านการจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมุ่ง
ให้มีการพัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มีสุข
ภาวะที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและความผาสุกให้กับ
บุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติ 1 ข้อ ที่เกี่ยวกับ การหารายได้ คือ ระดมทรัพยากรในการจัดหา
รายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยและเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ
2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1.10.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ ≥100,000
วิจัย
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
สำนั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น งานด้ า นจั ด หารายได้
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินงาน
ตามแผน ติดตาม และผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีขั้นตอน
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้ ดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านจัดหารายได้
2. ทบทวนทิศทางการดำเนินงานด้านจัดหารายได้
3. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้
4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการจัดหา
รายได้
5. เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
6. เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านจัดหา
รายได้ประจำปีปีงบประมาณ 2564
7. เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้ และนำไปสู่การปฏิบัติ
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ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้ สามารถแสดงขั้นตอน ดังภาพ
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้
กิจกรรม

ระยะเวลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ด้านจัดหารายได้

กันยายน 2563

ทบทวนทิศทางการดำเนินงาน
ด้านจัดหารายได้

กันยายน 2563

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านจัดหารายได้

กันยายน 2563

เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

กันยายน 2563

เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

กันยายน 2563

เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้
ปีงบประมาณ 2564

กันยายน 2563

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้
และนำไปสู่การปฏิบัติ
ภาพ : ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดหารายได้

ตุลาคม 2563
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
กิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

1 . โ ค ร ง ก า ร เพื่ อ จั ด หารายได้
ให้ บ ริ ก า ร ท า ง จากการให้ บ ริก าร
วัฒนธรรม
ทางวั ฒ นธรรมแก่
หน่ ว ยงานภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.โครงการสร้าง เพื่ อ จั ด หารายได้
เค รื อ ข่ า ย ท า ง จากการจำหน่ า ย
ธุ ร กิ จ แ ล ะ สินค้าที่ระลึก
จ ำ ห น่ า ย ง า น
สินค้าที่ระลึก
3.โครงการอบรม เพื่ อ จั ด หารายได้
ศิลปวัฒนธรรม จากการให้ บ ริก าร
อบ รม ภาษาแล ะ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วดั
2560

2561

รายได้ ที่ เ กิ ด จาก
โครงการ

200,000 200,000

รายได้ ที่ เ กิ ด จาก
โครงการ

200,000

รายได้ ที่ เ กิ ด จาก
โครงการ

50,000

200,000

50,000

รวมทั้งสิ้น

กลุ่มเป้าหมาย

2562

2563

2564

200,000

200,000

25,000

200,000

200,000

100,000

100,000

ร ะ ย ะ เว ล า
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน

1.ผู้เข้ า เยี่ย มชม 2560-2564
พิพิธภัณฑ์
2. บุคคลทั่วไป

900,000

คณะกรรมการ
จั ด ห ารา ยได้
สำนักฯ

15,000 1 .ห น่ ว ย ง า น / 2560-2564

815,000

คณะกรรมการ
จั ด ห ารา ยได้
สำนักฯ

360,000

คณะกรรมการ
จั ด ห ารา ยได้
สำนักฯ

บุ ค ค ล ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย
2 .ห น่ ว ย ง า น /
คคลภายนอก
60,000 1.ผู้สนใจทั่วไป 2560-2564
2 .บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยฯ

2,075,000
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ระบุประเภทของกิจกรรม
1.โครงการให้บ ริก าร เพื่ อ จั ด หารายได้ จ าก
ทางวัฒนธรรม
ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ท า ง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ก่
หน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2 .โค ร ง ก า ร ส ร้ า ง เพื่ อ จั ด หารายได้ จ าก
เครื อ ข่ า ยทางธุ ร กิ จ การจำหน่ า ยสิ น ค้ า ที่
และจำหน่า ยสินค้า ที่ ระลึก
ระลึก
3 .โค ร งก า รอ บ ร ม เพื่ อ จั ด หารายได้ จ าก
ศิลปวัฒนธรรม
การให้ บ ริ ก ารอบรม
ภาษาและวัฒนธรรม

รา ย ได้ ที่ เกิ ด จ า ก 25,000.โครงการ

รา ย ได้ ที่ เกิ ด จ า ก 15,000.โครงการ

รา ย ได้ ที่ เกิ ด จ า ก 60,000.โครงการ

รวมทั้งสิ้น

1. ผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์
2. บุคคลทั่วไป

1.หน่วยงาน/บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย
2.หน่วยงาน/
บุคคลภายนอก
1.ผู้สนใจทั่วไป
2.บุคลากรมหาวิทยาลัย
ฯ

ต.ค.63-ก.ย. 25,000.64

ค ณ ะก รรม การ
จัดหารายได้สำนักฯ

ต.ค.63-ก.ย. 15,000.64

ค ณ ะก รรม การ
จัดหารายได้สำนักฯ

ต.ค.63-ก.ย. 60,000.64

ค ณ ะก รรม การ
จัดหารายได้สำนักฯ

100,000.-
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ส่วนที่ 3
แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การ
ปฏิบัติ จำเป็น ต้องให้ค วามสำคัญ ต่อการบริห ารจัด การเพื่อ ให้เกิ ดการประสานความร่วมมื อ
ในการจั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรมให้ ส ำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์
เชิงยุท ธศาสตร์ของมหาวิท ยาลั ยที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีก ารพัฒ นาการติด ตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรู้ และความเข้ า ใจร่ว มกั น ของหน่ วยงานต่ า ง ๆ ในเรื่ อ งการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เพื่อปรับ ประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบั ติก ารด้านการ
จัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด หารายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วจึ ง กำหนดทางการนำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด หารายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน
ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ หน่วยงาน ได้ท ราบถึงบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด หารายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลั ก ดั น ระบบงบประมาณ และการพั ฒ นาสมรรถภาพบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางที่กำหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. สร้างกลไกประสานงานภายในกั บ หน่ วยงานให้ ขั บ เคลื่อ นโครงการ/กิ จ กรรมให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้
ซึ่งกั น และกัน โดยอาศัย เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น เครื่องมือ ในการสื่อ สาร พร้อมจัด ทำ
ฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับ จากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
ว่ า สามารถตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด หารายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารดำเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบ
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด
ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
2. พัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด หารายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุก ๆ เดือน พร้อมให้ผ้รู ับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำ
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก

คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๒๒๓/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
-------------------------------ดว ยสำนั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรม ได จัด โครงการจั ดหารายได และจั ด ทำแผนปฏิ บั ติก าร
ด า นการจั ดหารายได ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให ส อดคล อ งกั บ ยุท ธศาสตรม หาวิท ยาลั ย
สามารถใชเปนแนวทางในการดำเนินงานการจัดหารายไดของหนวยงานใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคกร จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จัด ทำแผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได สำนั กศิลปะและวัฒ นธรรม 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
ลีลาฤทธิ์
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 พันธศรี
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวลักขณา นาคกลอม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. กำหนดแนวทางการจั ด ทำแผนการจั ด หารายได ข องสำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๒. จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารด านการจั ด หารายได 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

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564)
และการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2563
ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
……………………………………………………….
ผู้เข้าประชุม
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

อาจารย์อนันตชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์
อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์
อาจารย์จนิ ต์จริ า
นางสาวสุลาวัลย์
นางพรรษภรณ์
นางสาวลักขณา
นายวาทะฤทธิ์
นายชนะภพ
นายกษิดศิ
นางศิฐิมา
นางสาวพรรณผกา
นางสาววณิชยา
นางสาววิมลฉัตร์
นางสาวจิตรานุช
นางสาวสาลินี
นางสาวอรุณี
นางวันนี

เอกะ
วรรณดี
วัฒนา
บุญชูตระกูล
พันธ์ศรี
โฆษิตกานต์
นาคกล่อม
ลีลาฤทธิ์
วัณณโอฬาร
คงปาน
เจริญสุข
แก้วติน
บุษบงส์
เลิศคชสีห์
เวสา
บุญสมเคราะห์
ทราสารวัตร
คณารักษ์

เริ่มประชุมเวลา

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น.

ประธานที่ประชุม

: อาจารย์อนันตชัย เอกะ

(1)

ระเบียบวาระที่ 1
: เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
อาจารย์อนันตชัย เอกะ ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยได้แ จ้งที่ประชุมทราบเกี่ ยวกั บ วัตถุ ป ระสงค์ของการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดาเนินงานโครงการและกิ จกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานจนสาเร็จลุล่วง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

: เรื่องรับรองรายงานประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

: เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

: เรื่องเสนอเพื่อทราบ

จากผลการดาเนินงานในปีที่ผา่ นมา ประธานที่ประชุมเห็นควรให้มีการขั บเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามภารกิ จที่ไ ด้รับ มอบหมายอย่ างมี ป ระสิท ธิ ภาพ โดยให้ยึ ดแผนการดาเนิน งานโครงการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นหลัก ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายดาเนินงานโครงการตามปี
ปฏิทินขอให้ได้เริ่มดาเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการทันทีในไตรมาสแรก และมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดทาแผนการยืมเงินทดรองราชการโดยให้ยืมเงินเป็นไตรมาส
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวจิตรานุช เวสา ได้เริ่มดาเนินการนาเสนอประเด็นใน
การทบทวนทิศทางการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันใน
แต่ละประเด็น ดังนี้

(2)

5.1 ผลการทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน
5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้ง ขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในปี พ.ศ. 2523 โดยอนุมัติให้ตั้งเป็นศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามประกาศที่ ศธ 1303/ว 2807 ลว. 26 พ.ค. 2523 เปิดทาการ
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งเป็นตาหนักของพระวิมาดาเธอ
กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ต่อมาได้รับจัดตั้งให้
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 และได้เปิดอย่างเป็นทางการโดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533
5.1.2 โครงสร้างองค์กร
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป็ น หน่ ว ยงานภายในที่ อ ยู่ ภ ายใต้ โ ครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา โดยโครงสร้างหน่วยงานแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2)
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 3) ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ 4) ฝ่ายวิจัย
เผยแพร่ และความร่ว มมือทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ห น่วยงานได้ป รับ โครงสร้างการบริหารงานและ
โครงสร้างภาระงานใหม่ สืบเนื่องจาก 1) การปรับองค์กรให้สอดคล้องกับ การจัดสรรงบประมาณ 2)
รูปแบบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลั กขององค์กรร่วมกับระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน
ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรต้ อ งปฏิ บั ติ ง านได้ ห ลากหลายหน้ า ที่ 3) แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเน้นนวัตกรรมมากกว่าโครงการ และ 4) องค์กรต้องมีความกะทัดรัด Small
but Beautiful
5.1.3 โครงสร้างการบริหารงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ภายในการกากับดูแลการปฏิบัติงานโดยอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนนั น ทา มี ค ณะกรรมการประจ าเป็ น คณะกรรมการสู ง สุ ด บริ ห ารงานโดย
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หัวหน้าสานักงาน และหัวหน้าฝ่าย โดยรองผู้อานวยการ ประกอบด้วย
รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยบริ ห ารและแผนงาน รองผู้ อ านวยการฝ่ า ยวิ ช าการและกิ จ กรรม และรอง
ผู้อานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และหัวหน้าฝ่าย ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีผเู้ ชี่ยวชาญเป็นผูช้ ่วยในการดาเนินงานฝ่าย
5.1.4 โครงสร้างภาระงาน
โครงสร้างภาระงานของแต่ละฝ่าย มีดังนี้ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภาระงาน คือ งาน
ธุรการและสารบรรณ งานจัดประชุม งานบุคลากร งานพัสดุ งานการเงิน งานประชาสั มพันธ์ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเอกสารภาษาอังกฤษ และงานกิจกรรมและโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(3)

2) ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ ภาระงาน คือ งานแผนและงบประมาณ งานบริหารความเสี่ยง งาน
ควบคุมภายใน งานโครงการวาระสาคัญประจาปี งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาเอกลักษณ์ งานการ
จัดการความรู้ และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพมีภาระงานในการกากับดูแลฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทานุบารุงและวิจัยศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
งานอนุรัก ษ์ และพั ฒ นาแหล่งเรีย นรู้ ศิล ปวัฒนธรรม และงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และฝ่า ยวิจั ย
เผยแพร่ และความร่ ว มมื อ ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ งานพั ฒ นา วิ จั ย และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้
ศิลปวัฒนธรรม และงานความร่วมมือองค์กร เครือข่าย และหน่วยงาน
5.1.5 กรอบภาระงานผู้บริหาร
ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม มี กรอบภาระงาน ดังนี้ 1) ผู้อานวยการ กากับ
ดูแลงานบุคลากร งานการเงิน งานพัสดุ งานแผนและงบประมาณ งานโครงการวาระสาคัญประจาปี งาน
พัฒนาเอกลักษณ์ และงานจัดหารายได้ 2) รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน กากับ ดูแลงาน
ธุรการและสารบรรณ งานจัดประชุม งานบริหารความเสี่ยง งานควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพ งาน
การจัดการความรู้ และงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3) รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
และกิจกรรม กากับดูแลงานอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และงานพัฒนา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 4) รองผู้อานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
ความร่วมมือ กากับดูแลงานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเอกสารภาษาอังกฤษ และงาน
ความร่วมมือองค์กร เครือข่าย และหน่วยงาน และ 5) หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ กากับดูแลทุกภาระ
งาน ส่วนหัวหน้าฝ่าย กากับดูแลทุกภาระงานของฝ่ายและงานที่ได้รับมอบหมาย
5.1.6 ข้อมูลบุคลากร
บุคลกรของสานัก ศิลปะและวัฒนธรรม มี 13 คน จาแนกตามฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป จานวน 5 คน ฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ จานวน 2 คน ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา
ทานุบารุง และวิจัยศิลปวัฒนธรรม จานวน 4 คน พนักงานเก็บเอกสาร จานวน 1 คน และคนงาน จานวน
1 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน
5.2 ผลการทบทวนทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
5.2.1 สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลักของสานักศิลปะและวัฒนธรรม คือ 1) การจัดโครงการหรือกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมในเชิงรุก 2) การให้บริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมด้วยข้อมูลที่ถู กต้องสามารถตรวจสอบ
ได้และให้บริการด้วยจิตบริการ 3) การสร้างสุนทรียภาพทางศิลปะทุกแขนงในการบริหารจัดการกิจกรรม
และ 4) การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกมิติ

(4)

5.2.2 ความต้ อ งการ ความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ
หน่วยงาน ได้แก่ 1) ความต้องการเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2) ความ
ต้องการเกี่ ยวกับ ข้อมูลทางด้านศิล ปวัฒนธรรม 3) ความต้องการเกี่ยวกับ การสร้างมาตรฐานทาง
วัฒนธรรม (เกณฑ์ สกอ.) และ 4) ความต้องการเกี่ย วกั บ การพัฒนาแหล่งเรีย นรู้ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์
5.2.3 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
จาแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพันธกิจ จานวน 3 ประเด็น 2) ด้านยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จานวน 4 ประเด็น 3) ด้านปฏิบัติการ จานวน 5 ประเด็น และ 4) ด้านทรัพยากรบุคคล จานวน 4
ประเด็น
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน
5.3 ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
5.3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน (SWOT)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน (SWOT) มีดังนี้
1) ประเด็นจุดแข็ง (Strengths: S) มี 8 ประเด็น คือ (1) บุคลากรมีศักยภาพ รัก
องค์กร ทางานเป็นทีม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (2) การจัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบจัดการศึกษามีความเหมาะสม (3) อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของสานักฯ ที่มีคุณค่า
ทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ (4) อาคารโบราณสถานมี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องรวมถึงรางวัลด้านการอนุรักษ์มชี ื่อเสียงเป็นที่รู้จัก (5) การจัด
โครงการและกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความหลากหลาย (6) บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงาน (7) การบริหารงาน/การมอบอานาจหน้าที่มีความคล่องตัว
และชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน และ (8) การประชาสัมพันธ์องค์กรมีความหลากหลายช่องทาง
2) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses: W) มี 5 ประเด็น คือ (1) ผลกระทบที่ทาให้การใช้
จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น การบริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการ
หรือธีมงานที่กาหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด (2) การ
ให้บริการวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมีปริมาณน้อย (3) ความสามารถและทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมาย (4) ผลงานการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารยังไม่กว้างขวาง และรู้จักเฉพาะกลุ่มในวงแคบ และ (5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอือ้ ต่อการดาเนินกิจกรรมหรือการบริหารงานชารุดเร็วกว่ากาหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ
3) ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) มี 8 ข้อ คือ (1) มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
สนับสนุนภารกิจทางศิลปวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2) ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความร่วมมือ ASEAN (3)
(5)

พั น ธกิ จและพรบ.มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ก าหนดให้ง านท านุ บ ารุง ศิล ปะและวั ฒนธรรมเป็ นภารกิจ หลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษา (4) เครือข่ายทางวัฒนธรรมทาให้การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานมากขึ้นและ
เป็นรูปธรรม (5) นโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่างจริงจังและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (6) ช่องทางการประชาสั มพันธ์ผ่านสื่ออิเ ล็ก ทรอนิกส์ต่างๆ ทาให้เ ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
รวดเร็ว (7) นวั ตกรรมด้า นระบบการศึก ษาเพิ่มความรู้ ด้านศิลปะเข้า ไปนอกเหนือจากวิท ยาศาสตร์
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) การดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
วั ฒ นธรรมมี ป ริม าณ/ จ านวนมากทั้ง ที่ ถู ก ต้อ งและไม่ ถู ก ต้อ ง (3) ความคิ ด รวบยอดทางวั ฒนธรรม
(Culture concept) เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม (4) ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูล
ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ การรั บ รู้ ข องแต่ ล ะบุ ค คล (5) นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย (6) การระบาดของไวรัส COVID-19 (7) ความไม่เข้าใจนิยามคาว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม”
และ (8) การจัดหารายได้เข้าสู่หน่วยงาน
5.3.2 ผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาตาแหน่งยุทธศาสตร์
ผลการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ได้ ต าแหน่ ง
ยุทธศาสตร์ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” คะแนน SO เท่ากับ 2.15 เมื่อพิจารณาคะแนนการประมวลผล
ของตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้ พบว่า มีปริมาณค่อนข้างต่า จึง ลด/ขจัดประเด็นที่เ ป็นจุดอ่อน และพลิก
วิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็น ภัยคุกคาม เพี่อให้ตาแหน่งยุทธศาสตร์มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นและมีความท้า
ทายมากยิ่งขึน้
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
5.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.4.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ 3 ปี ย้อนหลัง มีดังนี้
ปีงบประมาณ 2561 คะแนน 4.6105 และปีงบประมาณ 2562 คะแนน 5.0000 โดยปีงบประมาณ 2563
(รอบ 11 เดือน) คะแนน 4.1083
5.4.2 ผลการดาเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม 3 ปี ย้อนหลัง คือ ปีงบประมาณ 2561
จานวน 25 โครงการ ปีงบประมาณ 2562 จานวน 29 โครงการ และปีงบประมาณ 2563 จานวน 21
โครงการ

(6)

5.4.3 ผลงานที่โดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้
1) การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Google Arts and Culture 2) ความร่วมมือเครือข่ายชุมชนกับสานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โครงการเสริมสร้างการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ กิจกรรม Muse Pass season 7 - 9 3) ความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมกับสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย: กิจกรรม Night at the Museum 5) โครงการนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
5.5 ผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้
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 เป็นผู้นาในการดาเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เลิศ และมีผลงานวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
5.5.3 พันธกิจ (Mission) คือ (1) อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์สู่สากล (2) ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และ (3) พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย
5.5.4 วัตถุประสงค์ (Objectives) คือ (1) จัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมด้านอนุรักษ์
เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ (2) พัฒนาทรัพยากรอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่งบริการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม (3) ให้บริการฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และ (4) สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
5.5.5 ภารกิจหลัก (Key result area) คือ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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)
(7)

5.5.8 อัตลักษณ์ (Identity) คือ คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา
5.5.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) คือ การบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมวังสุนันทา
5.5.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม
5.5.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) คือ สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ
5.5.12 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ สร้างสรรค์องค์ความรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมไทย
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ด้วยการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม
และบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
5.5.13 เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมให้ก้าว
ไปสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืนระดับสากล ด้วยสัมพันธภาพเครือข่ายที่แน่นแฟ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.5.14 จุดเน้นในการพัฒนาประจาปี 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
ตัวชี้วัดที่สาคัญและกลยุทธ์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการจัดทาแผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2574) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ
ให้ บ ริ ก ารของกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่
สาคัญและกลยุทธ์สานักศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังภาพประกอบตามเอกสารแนบ
5.5.16 ผลการจัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564
ผลการจั ด ท าแผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564
ดาเนินการโดยวิเคราะห์ด้วยมุมมองของ Balanced Scorecard 4 มิติ ได้แก่ (1) เป้าประสงค์เชิงการพัฒนา
(2) เป้าประสงค์เ ชิงประสิท ธิภาพ (3) เป้าประสงค์เ ชิงคุณภาพการบริก าร และ (4) เป้าประสงค์เ ชิง
ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิ จ และวิสัยทัศน์ของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม สรุปได้ดังภาพประกอบตามเอกสารแนบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(8)

5.6 ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัค คะ
ในระดับนานาชาติ
เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก คื อ สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ด้วยการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม
และบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมไปสู่ระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ยุ ทธศาสตร์ คือ (1) เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักต่อ
สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ (2) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับเครือข่าย
ความร่วมมือ (3) มีเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ และสามารถขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้อย่าง
ต่อเนื่อง (4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ (5) บุค ลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีศัก ยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (6) สนับสนุนมหาวิท ยาลัยให้ผ่านเกณฑ์ก ารประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (7) บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนสานักศิลปะและวัฒนธรรมตามทิศทางที่กาหนดไว้ (8) สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีภูมิทัศน์
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและรองรับการให้บริการ และ (9) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมบริหารงบประมาณโดยการใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ (1) ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (2)
ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกัน (4) จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ (5) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (6)
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย (7) ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (8) ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จ (9) จานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอานวย
ความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (10) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้า
และน้าเมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา และ (11) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัย
แผนงาน/กลยุทธ์ คือ (1) เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบฐานข้อมูล (2)
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับเครือข่ายความร่วมมือ (3) จัดแสดงและเสวนาทาง
ศิล ปะและวั ฒนธรรมในประเทศ กลุ่ม สมาชิก ASEAN และอื่ นๆ (4) เร่งรัด พัฒนาแหล่งเรีย นรู้
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ (5) พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการหรื อ กลไกการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การแสวงหาเครื อ ข่ า ย และการสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ข องเครื อ ข่ า ย (6) อบรมบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญตามสายงาน มี ศั ก ยภาพด้ า น
(9)

ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (8) ปรับปรุงระบบและกลไกการ
กากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดกา
ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว (9) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และ (10) บูรณาการระบบการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยกับต้นทุนทางปัญญา
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเชิง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ (1) โครงการจัด อันดั บ มหาวิ ท ยาลัย (U-Ranking) (2)
โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในประเทศ (4) โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น (5)
โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม (6) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) โครงการ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (8) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร (9) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (10) โครงการก ากับ องค์การที่ดี (11)
โครงการปรับ ปรุ งกายภาพ ภูมิทั ศน์และสื่งอ านวยความสะดวกที่เ ป็นมิต รต่อสิ่ งแวดล้อม และ (12)
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
จานวน
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

1. สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
ก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ

9

11

10

12

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
5.7 ผลการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.7.1 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ
ผลการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทาโดยนาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แปลงไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ สามารถสรุ ป เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการ ดังนี้

(10)

จานวน
เป้าประสงค์
แผนงาน/ โครงการ/
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์
1. สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ

9

11

10

โครงการ
สนับสนุน

12
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5.7.2 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดสรรงบประมาณ ที่ประชุมได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อดาเนินการ
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนทั้ ง สิ้น 5,216,200 บาท โดยจาแนกเป็น (1) ภาคปกติ จ านวน
4,821,300 บาท และ (2) ภาคพิเศษจานวน 394,900 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับ
นานาชาติ
2. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(ภาคปกติ) (ภาคพิเศษ)
แผ่นดิน
3,614,900
394,900
อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
1,206,400
5,216,200
394,900

รวม
4,009,800

1,206,400
5,216,200

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.8 ผลการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้
โครงการเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณ

โครงการสนับสนุนประจาปี

ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ
1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
1.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
(U-Ranking)
การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการการมีส่วนร่วมของ
220,000 2.1 โครงการสานความสัมพันธ์การเผยแพร่
เครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา
พิพธิ ภัณฑ์แหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
2.2 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
ร่วมกับเครือข่าย

(11)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์
3. โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในประเทศ
4. โครงการจัดกิจกรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือของ
เครือข่ายและท้องถิ่น
5. โครงการบริการแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

6. โครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ
โครงการสนับสนุนประจาปี
80,000 3.1 โครงการเผยแพร่แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์
40,000

4.1 โครงการเผยแพร่กจิ กรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่เครือข่าย

320,000

5.1 โครงการพัฒนาการให้บริการแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปะ
และวัฒนธรรม
5.2 โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรม
5.3 โครงการพัฒนาองค์ความรูศ้ ิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์
5.4 โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

880,000

5.5 โครงการเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับนานาชาติ Google Art &
Culture
6.1 โครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรม
สวนสุนันทา
6.2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวน
สุนันทา
6.3 โครงการสร้างความรูใ้ นงานฝีมือชาววัง
6.4 โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
6.5 โครงการบวงสรวงและบาเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนนั ทา
กุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
6.6 โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
วันสงกรานต์
6.7 โครงการธรรมศึกษา
6.8 โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรม
ราชเทวี
6.9 โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน
สิน้ พระชนม์ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี
นาฎ ปิยมหาราช ปดิวรัดา

(12)

โครงการเชิงยุทธศาสตร์

7. โครงการเข้าสูต่ าแหน่งที่สงู ขึน้

งบประมาณ

-

ของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการสนับสนุนประจาปี
6.10 โครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณี
ไทยวันเข้าพรรษา
7.1 โครงการเข้าสู่ตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

วิชาการ
8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร
9. โครงการประเมินคุณธรรมและ

50,000

8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

-

9.1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ความโปร่งใส
10. โครงการกากับองค์การที่ดี

11. โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ
ทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
12. โครงการจัดหารายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ
12 โครงการ

2,364,800 10.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
10.2 โครงการพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
10.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
10.4 โครงการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
10.5 โครงการการจัดการความรู้
10.6 โครงการบริหารแผนและงบประมาณ
10.7 โครงการบริหารสานักงาน
10.8 โครงการประชุมคณะกรรมการประจา
10.9 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หน่วยงาน
10.10 โครงการประชุมผู้บริหารและบุคลากร
55,000 11.1 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทศั น์ท่เี ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-

12.1 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
ทางศิลปวัฒนธรรม

4,009,800

36 โครงการ

ผูก้ ากับดูแลโครงการและผูร้ ับผิดชอบโครงการ มีดังนี้
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ผู้กากับดูแลโครงการ
1. อาจารย์อนันตชัย เอกะ กากับดูแลโครงการ จานวน 7 โครงการ
2. อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา กากับดูแลโครงการ จานวน 7 โครงการ
3. อาจารย์จนิ ต์จิรา บุญชูตระกูล กากับดูแลโครงการ จานวน 6 โครงการ
4. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน กากับดูแลโครงการ จานวน 9 โครงการ
5. นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี กากับดูแลโครงการ จานวน 7 โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์ รับผิดชอบโครงการ จานวน 4 โครงการ
2. นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์ รับผิดชอบโครงการ จานวน 4 โครงการ
3. นายชนะภพ วัณณโอฬาร รับผิดชอบโครงการ จานวน 3 โครงการ
4. นางพรรษภรณ์ โฆษิตกานต์ รับผิดชอบโครงการ จานวน 2 โครงการ
5. นางสาววณิชยา บุษบงส์ รับผิดชอบโครงการ จานวน 3 โครงการ
6. นางศิฐิมา เจริญสุข รับผิดชอบโครงการ จานวน 3 โครงการ
7. นายกษิดศิ คงปาน รับผิดชอบโครงการ จานวน 4 โครงการ
8. นางสาวพรรณผกา แก้วติน รับผิดชอบโครงการ จานวน 3 โครงการ
9. นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์ รับผิดชอบโครงการ จานวน 2 โครงการ
10. นางสาวลักขณา นาคกล่อม รับผิดชอบโครงการ จานวน 1 โครงการ
11. นางสาวจิตรานุช เวสา รับผิดชอบโครงการ จานวน 4 โครงการ
12. นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี รับผิดชอบโครงการ จานวน 3 โครงการ
โดยประธานที่ประชุมเห็นควรให้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ยึดแผนการดาเนินงานโครงการประจาปี 2564 เป็นหลัก ซึ่งผู้รับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับมอบหมายตามแผนขอให้ได้เริ่มดาเนินการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการทันทีใน
ไตรมาสแรก
มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการจัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.9 ผลการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564/ปี
การศึกษา 2563
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/ปีการศึกษา 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรมต้องดาเนินการ รวมจานวนทั้งสิน้ 15 แผน สรุปได้ดังนี้
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ชื่อแผน

รายละเอียดของแผน

1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุธทศาสตร์การ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้
จานวน
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
แผนงาน/ โครงการ/ โครงการ
เชิงยุทธศาสตร์

สร้างสรรค์และ
บูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรม
เพื่อก้าวสู่
เอตทัคคะในระดับ
นานาชาติ

9

ตัวชี้วัด

11

กลยุทธ์ กิจกรรม สนับสนุน

10

12

36

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 –
2564 (ฉบับทบทวน
ปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564)

ดาเนินงานการบริหารงบประมาณประจาปีให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กาหนด คือ
1. โครงการบริหารแผนและงบประมาณ
2. โครงการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

3. แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ดาเนินกิจกรรมในการสร้างองค์ความรูท้ ี่จาเป็น คือ
1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมศิลปหัตถกรรมชาววัง
2. การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร

4. แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ดาเนินกิจกรรมตามประเด็นความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกลยุทธ์ คือ ผลการปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
2. ด้านปฏิบัติงาน คือ จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติไม่บรรลุเป้าหมาย
3. ด้านทรัพยากร คือ ไฟฟ้าดับ
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ชื่อแผน

รายละเอียดของแผน

5. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ
5 ปี (2560 – 2564) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ดาเนินการพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรม จานวน 3 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร
3. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร

6. แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ 5 ปี (2560 –
2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ด้าน คือ
1. ด้านการบริหารบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ดาเนินการจัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 9 รายการ
2. ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ
3. ดาเนินการจัดซือ้ วัสดุสานักงานอื่นๆ

8. แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ดาเนินกิจกรรมตามการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จาแนก
ลักษณะกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมสนับสนุนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

9. แผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระยะ 5 ปี (2560 – 2564)
และประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ดาเนินการจัดโครงการ 2 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนโครงการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย

10. แผนปฏิบัติการด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาเนินการจัดโครงการ 2 โครงการ คือ
1. โครงการจัดการข้อร้องเรียน
2. โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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ชื่อแผน

รายละเอียดของแผน

11. แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดหารายได้ ระยะ 5 ปี
(2560 – 2564) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ดาเนินงานโครงการสนับสนุน จานวน 2 โครงการ คือ
1. การให้บริการทางวัฒนธรรม
2. สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและจาหน่ายสินค้าที่ระลึก

12. แผนปฏิบัติการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

ดาเนินการโครงการกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ให้มคี ุณภาพเพื่อ
สนับสนุนโครงการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย

13. แผนปฏิบัติการด้านการ
ดาเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 4 โครงการ คือ
สร้างความสัมพันธ์กับ
1. โครงการสานความสัมพันธ์การเผยแพร่พพิ ิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
เครือข่าย ระยะ 5 ปี (2560
ศิลปวัฒนธรรม
– 2564) และประจาปี
2. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ร่วมกับเครือข่าย
3. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
4. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูเ่ ครือข่าย
14. แผนปฏิบัติการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระยะ 5 ปี
(2559 – 2563) และ
ประจาปีการศึกษา 2563
(ระดับมหาวิทยาลัย)

ดาเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของแผน คือ
1) เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและ
เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
2) เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและ
เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู”้
3) เพื่อกาหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
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ชื่อแผน

รายละเอียดของแผน
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย คือ
1) ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็น
วัง” (ร้อยละ 85)
2) จานวนองค์ความรูท้ ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(3 องค์ความรู้)
3) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 85)
3. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน มีดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะ

โครงการสนับสนุน
1. โครงการสตูดิโอวัฒนธรรม

และวัฒนธรรมในการพัฒนา 2. โครงการเอกลักษณ์ระดับ
และเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

หน่วยงาน

มหาวิทยาลัย “เน้นความ
เป็นวัง”
2. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะ

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้

และวัฒนธรรมในการพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “การเป็น
องค์การแห่ง การเรียนรู้”
3. เพื่อกาหนดแผนงานในการ

1. โครงการน้อมราลึกถึงพระมหา

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

กรุณาธิคุณของพระราชวงศ์

จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ

2. โครงการส่งเสริม สืบสาน และ

และวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย

อนุรักษ์ประเพณีไทย
3. โครงการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
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ชื่อแผน

รายละเอียดของแผน
5. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชนและท้องถิน่

15. แผนปฏิบัติการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระยะ 5 ปี
(2559 – 2563) และ
ประจาปีการศึกษา 2563

ดาเนินการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะ

โครงการสนับสนุน
โครงการสตูดโิ อวัฒนธรรม

และวัฒนธรรมในการพัฒนา
และเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความ
เป็นวัง”
2. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะ

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้

และวัฒนธรรมในการพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
และเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

โครงการสนับสนุน 5 โครงการ

มหาวิทยาลัย “การเป็น
องค์การแห่ง การเรียนรู้”
3. เพื่อกาหนดแผนงานในการ

1. โครงการน้อมราลึกถึงพระมหา

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

กรุณาธิคุณของพระราชวงศ์

จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ

ประกอบด้วยโครงการสนับสนุน

และวัฒนธรรมของ

3 โครงการ

มหาวิทยาลัย

2. โครงการส่งเสริม สืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีไทย ประกอบด้วย
โครงการสนับสนุน 4 โครงการ
3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
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ชื่อแผน

รายละเอียดของแผน
ประกอบด้วยโครงการสนับสนุน
2 โครงการ
5. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ประกอบด้วยโครงการสนับสนุน
4 โครงการ
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชุมชนและท้องถิน่ ประกอบด้วย
โครงการสนับสนุน 1 โครงการ

ผูร้ ับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ มีดังนี้
ชื่อแผน
1. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับ
ทบทวนปรับปรุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3. แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
5. แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
6. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
8. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวจิตรานุช เวสา
นางสาวจิตรานุช เวสา
นางสาววณิชยา บุษบงส์
นายกษิดศิ คงปาน
นางสาวลักขณา นาคกล่อม
นางสาวลักขณา นาคกล่อม
นางศิฐิมา เจริญสุข
นางศิฐิมา เจริญสุข

ชื่อแผน
9. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560 –
2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
11. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ระยะ 5 ปี (2560 – 2564)
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
13. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14. แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี
(2559 – 2563) และประจาปีการศึกษา 2563 (ระดับมหาวิทยาลัย)
15. แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี
(2559 – 2563) และประจาปีการศึกษา 2563

ผูร้ ับผิดชอบ
นายวาทะฤทธิ์ ลีลาฤทธิ์
นางสาวพรรณผกา แก้วติน
นางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี
นางสาวสาลินี บุญสมเคราะห์
นางสาววิมลฉัตร์ เลิศคชสีห์
นายกษิดศิ คงปาน
นายชนะภพ วัณณโอฬาร

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564/
ปีการศึกษา 2563
ระเบียบวาระที่ 6

: เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา

: วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.

นางสาวจิตรานุช เวสา
ผูบ้ ันทึกการประชุม

อาจารย์อนันตชัย เอกะ
ผูต้ รวจสอบ
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