แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจาปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ซึ่งหนึ่ง
ในพั นธกิจหลัก คือ ท านุบ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม พันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานจัดการศึกษา
และหน่วยงานสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล
รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ประกันคุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ วิ เ คราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยและข้อกาหนดของหน่วยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ แล้วเห็นควรดาเนินงาน
ตามนโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ (1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ทางวัฒ นธรรม และ (3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม คื อ 1) เพื่ อ
กาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ
เป็ น วั ง 2) เพื่ อ ก าหนดแผนงานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในการพั ฒ นาและเผยแพร่ เอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ” 3) เพื่อกาหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ
มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้
ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของปีการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด จานวน 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85
2) จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ค่าเป้าหมาย จานวน 3 องค์ความรู้ และ 3)
ร้อ ยละของการรับ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ในการด าเนิ น งานด้ านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของมหาวิท ยาลั ย ค่ า
เป้าหมาย ร้อยละ 85
เพื่อให้บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาได้สร้างความเข้าใจร่วมกั น
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563 กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการและกิจกรรมให้เกิดผล
ในทางปฏิ บั ติ ซึ่ งสามารถสรุ ป เป็ น โครงการตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนฯ ได้ ทั้ งหมด 115 โครงการ
ประกอบด้วย 1) เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” จานวน 23 โครงการ 2) เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมใน
การพั ฒ นาและเผยแพร่เอกลั ก ษณ์ ของมหาวิท ยาลัย “การเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรีย นรู้ ” จานวน 5

โครงการ และ 3) เพื่อกาหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย จานวน 92 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการสนับสนุน ดังนี้ 3.1 โครงการน้อม
ราลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์ จานวน 13 โครงการ 3.2 โครงการส่งเสริม สืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณีไทย จานวน 28 โครงการ 3.3 โครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน จานวน 14 โครงการ 3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 18 โครงการ 3.5 โครงการสร้า งเครือ ข่า ยความร่วมมือ ด้า นศิล ปะและวัฒ นธรรม จานวน 17
โครงการ และ 3.6 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 4 โครงการ

อนึ่ง ส านัก ศิลปะและวัฒ นธรรม เป็นหน่วยงานในการสื่อสารแผนงาน ผลักดันผลการ
ดาเนินงาน ติด ตามผลการดาเนินงาน และสรุ ปผลการดาเนินงาน อย่างเป็นระบบเพื่อให้บ รรลุตาม
แผนงานที่ ก าหนดไว้ ตลอดจนตรวจสอบผลที่ ได้ รับ จากการดาเนิน งานโครงการและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรม ประจาปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการ
ติด ตามและประเมินผลแผนปฏิบัติก ารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ประจาปีก ารศึก ษา
2563 ทุกไตรมาส
สานักศิลปะและวัฒนธรรม คาดหวังว่า ผลการดาเนินงานโครงการศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้ ง หมดจะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนด และจะสามารถ ตอบโจทย์ ป ระกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยในส่วนของการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิด
ชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งได้กาหนดภาระหน้าที่การดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้
อย่างชัดเจน คือ ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่ าความสานึก
และความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงกาหนดทิศทางการดาเนินงาน คือ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
“มหาวิ ท ยาลั ย แม่ แ บ บ ที่ ดี ข องสั ง คม ” หรื อ Smart Archetype University of the Society เป็ น
มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเป็นสาคัญ โดยกาหนดพันธกิจของสถาบัน 4 ด้าน ได้แก่
1) ให้ ก ารศึ ก ษา (Educate) คื อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เน้ น องค์ ค วามรู้ เป็ น เอตทั ค คะ ฝึ ก หั ด ครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (Research) คือ มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย
การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (Outreach) คือ การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบ
และแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) คือ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม
ของมนุษยชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากาหนดภารกิจหลักของการดาเนินงานภายใต้พันธกิจ 4
ด้าน โดยกาหนดเสาหลัก (Pillar) แห่งการขับเคลื่อนการดาเนินงาน คือ ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
คุ ณ ธรรม (Moral) เครื อ ข่ า ย (Partnership) ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professionalism) และวั ฒ นธรรม
(Culture) ที่ ว่า “ความเป็ นแบบอย่างที่ ดี ตามวิถี ของรัต นโกสิน ทร์ ” และก าหนดวัฒ นธรรมองค์ก าร
(Culture) คือ ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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Thai etiquette practices and seniority recognition) การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมจึงเป็นองค์ประกอบสาคัญของการขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นภารกิจสาคัญอย่างยิ่ง
ที่ ป รากฏเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ ชั ด เจนในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 และ
สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยข้อที่ 4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวัง
สวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
นอกจากนี้ งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็ นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บรรจุ
เกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก บรรจุเกณฑ์การประเมินในตัวชี้วัด สมศ.
10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดทาร่างตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบสี่ โดย
ปรับ ปรุงเกณฑ์ ป ระเมินคุ ณ ภาพการศึก ษาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรมเป็นตัวบ่งชี้ 15 การ
ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบ่งชี้ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงกาหนดนโยบายการปฏิบัติงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานภายในให้มีการปฏิบัติงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.2 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.4 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2562 มีการดาเนินกิจกรรมโครงการทั้งสิน้ 60 โครงการ จากทั้งหมด 70 โครงการ คิดเป็น
การจัดโครงการตามตามแผนร้อยละ 85.71 มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการด้านการบริการแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรม มีจานวน 6 โครงการ ดาเนินโครงการ
แล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม จานวน 64 โครงการ ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.38
ผลการประเมินตัวบ่งชีต้ ามวัตถุประสงค์ของแผนในปีการศึกษา 2562 พบว่าผลการดาเนินงาน
บรรลุทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ค่าเป้ามาย 4.65 ผลการดาเนินงาน 4.77
2. จานวนผูม้ าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ ค่า
เป้าหมาย จานวน 18,000 คน ผลการดาเนินงาน 21,888 คน
3. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงี าม ค่า
เป้าหมายร้อยละ 90 ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 93.31
1.5 ข้อมูลพื้นฐำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจำปีกำรศึกษำ 2563
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม (Smart Archetype University of the Society)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1) ให้การศึกษา (To Offer Education)
2) วิจัย (To Conduct Research)
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services)
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture)
1.5.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide Academic
Services and Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุ รัก ษ์ พั ฒ นาให้ บ ริก ารเป็ น ศูน ย์ ก ลางทางด้ านศิล ปวัฒ นธรรม (Conserve and Develop
Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center)
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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4) วิจั ย สร้างนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามคล่ อ งตั วในการบริ ห ารจั ด การ (Employ Modern Management
System for Versatility)
1.5.4 เสำหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai
Etiquette Practices and Seniority Recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยำมของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึ ง บัณ ฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ ื่น มุ่งทา
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สสู่ ากล
นิยำมของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อน
ความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อ
โลกอนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดรูปแบบของ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มใน
สิ่งที่ยั งเดินไปไม่ถึ งจุด หมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุ นความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับติดตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่ความ
เป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหำวิทยำลัยแม่แบบที่ดีของ
สังคม” เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...

จากรูป แบบของการบริหารจัด การมหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP”

Model มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒ นา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้ รายละเอียดดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH”

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัตกิ ำรด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
2.1 นโยบำยด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3. สนับสนุนให้มกี ารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. เพื่ อ ก าหนดแผนงานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในการพั ฒ นาและเผยแพร่ เอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง
2. เพื่ อ ก าหนดแผนงานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในการพั ฒ นาและเผยแพร่ เอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้”
3. เพื่ อ ก าหนดแผนงานในการส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การจั ด กิจ กรรมท านุ บ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้ วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ ำหมำยของตณะ/
วิทยำลัย
2.3.1 ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2.3.3 ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ
เป็นวัง”
2. จานวนองค์ความรูท้ ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
3. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 85
3 องค์ความรู้
ร้อยละ 85

2.4 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาได้ จั ด ตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม โดยคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่ในการทบทวน ทิศ
ทางการดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบัติการ ดาเนินงาน ติดตาม และผลักดันผลการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร โดยในปี ก ารศึ ก ษา 25 63
มหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) ทบทวนทิศทางการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) จัดทาร่างแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) เสนอคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาและดาเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
5) เสนอคณะกรรมการประจาสานักฯ เพื่อพิจารณาและดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6) เสนออธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีกำรศึกษำ 2563
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารฯ
ประจาปีการศึกษา 2563

สิงหาคม 2563

ทบทวนทิศทางการดาเนินงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สิงหาคม 2563

จัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กันยายน 2563

xit0e

เสนอคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

กันยายน 2563

เสนอคณะกรรมการประจาสานักฯ เพื่อ
พิจารณาและดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

กันยายน 2563

เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563

กันยายน 2563

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติ

กันยายน 2563

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านแผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
กลุ่ม
หน่วยงาน
โครงการ
ความสาเร็จ 2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
1. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
กิจกรรม/โครงการ

1) โครงการรณรงค์ และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์การ
แต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุก
วันศุกร์)

2) โครงการรณรงค์
แต่งกายด้วยผ้าไทย

เพื่อรณรงค์และ
ส่งเสริมให้บุคลากร
ของคณะครุศาสตร์มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรม
ไทยโดยการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมไทย
เน้นความเป็นวัง

3) โครงการส่งเสริม
ส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้ความเป็นวังสวน ทราบถึงประวัตคิ วาม
สุนันทา
เป็นมาของวังสวน

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บุคลากร
คณะ
ครุศาสตร์

-

-

-

-

-

คณะ
ครุศาสตร์

1) ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จากเป้าหมายของ
โครงการ
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้า
โครงการ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากร
85
85
85
85
85 คณะวิทย์ฯ

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

1) ร้อยละของ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
คณะ
85
85
85
85
85 คณะวิทย์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

80
คน

80
คน

80
คน

80
คน

80
คน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ
สุนันทา

4) โครงการอนุรักษ์
ขนมไทยชาววัง

1) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีสว่ นร่วมใน
การศึกษาวิธีการทาขนม
ช่อม่วง
2) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การรับรู้เอกลักษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์“เน้นความ
เป็นวัง”
3) เพื่อให้ผู้บริหาร

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

2) ร้อยละความ ร้อยละ
พึงพอใจของผู้เข้า 85
โครงการ
3) ระดับความรู้ ระดับ
ของนักศึกษาที่เข้า 4.00
ร่วมโครงการ
1) ระดับความรู้ ระดับ
ความเข้าใจ
4.00
เกี่ยวกับวิธีการ
ทาขนมไทย
ชาววัง
2) ร้อยละของการ ร้อยละ
รับรู้เอกลักษณ์
85
“เน้นความเป็น
วัง”
3) ร้อยละของ ร้อยละ
การรับรู้
85
ภาพลักษณ์ในการ
ดาเนินงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.00 4.00 4.00 4.00
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.00 4.00 4.00 4.00

ผู้บริหาร 15,00 15,000 15,000 15,000 15,000
คณะ
คณาจารย์
0
มนุษยศาสตร์ฯ
บุคลากร
และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมการการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการ
ดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
5) โครงการเสริมสร้าง เพื่อสร้างความรู้ความ
เอกลักษณ์และ พัฒนา เข้าใจและพัฒนาทักษะ
นักศึกษา คณะ
ด้านศิลปะและ
วิทยาการจัดการ
วัฒนธรรมไทยร่วมกับ
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
6) โครงการส่งเสริม 1) เพื่อเป็นการรณรงค์
อนุรักษ์ไทย-การ แต่ง ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ง
กายด้วยผ้าไทย
กายด้วยผ้าไทย ซึ่งถือ
เป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานความเป็นไทย
2) เพื่อให้ตระหนักรูใ้ น
คุณค่าวัฒนธรรมการ
แต่งกายที่ดงี ามของชาติ
7) โครงการพัฒนา
เพื่อกาหนดแผนงาน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา
2) ร้อยละของ
จานวนชิ้นงานที่
พัฒนา
ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

นักศึกษา
คณะ
วิทยาการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จัดการ
85
85
85
85
85

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

-

-

-

-

-

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผู้บริหาร
อาจารย์
และบุคลากร
คณะ

ร้อยละของการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

คณะ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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14

กิจกรรม/โครงการ
เอกลักษณ์

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ศิลปะและวัฒนธรรมใน รับรู้เอกลักษณ์
การพัฒนาและเผยแพร่ ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของ
“เน้นความเป็น
มหาวิทยาลัย “เน้น
วัง”
ความเป็นวัง”
8) โครงการวันอนุรักษ์ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน 1) ร้อยละจานวน
ศิลปวัฒนธรรมแต่งกาย ให้นักศึกษาและ
บุคลากรและ
ด้วยผ้าไทย
บุคลากรเห็น
นักศึกษาที่มีสว่ น
ความสาคัญของการ ร่วมในโครงการ
แต่งกายผ้าไทยซึ่งเป็น 2) ระดับความพึง
การเผยแพร่
พอใจของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี บุคลากรและ
ที่เป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ นักศึกษาต่อการ
สังคม
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
9) โครงการรณรงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ 1) ร้อยละของ
แต่งกายด้วยผ้าไทย
บุคลากรของวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม
โครงการจาก
มีส่วนร่วมในการ
เป้าหมายของ
อนุรักษ์และสืบสาน
โครงการ
วัฒนธรรมไทย เน้น
2) ร้อยละความ
ความเป็นวัง

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
85

85

85

85

85

และ
บุคลากร
คณะ
ศิลปกรรมฯ

ศิลปกรรม
ศาสตร์

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากรและ
85
85
85
90
90 นักศึกษา
บัณฑิต
วิทยาลัย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.35 4.35 4.45 4.45 4.55

-

-

20,000

-

-

บัณฑิต
วิทยาลัย

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากรของ
85
85
85
85
85 วิทยาลัย
นานาชาติ

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
นานาชาติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

พึงพอใจของผู้เข้า
โครงการ
10) โครงการส่งเสริม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ 1) ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
เรียนรู้ความเป็นวังสวน นักศึกษาทราบถึง
โครงการจาก
สุนันทา
ประวัตคิ วามเป็นมา
เป้าหมายของ
ของวังสวนสุนันทา
โครงการ
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้า
โครงการ
3) ระดับความรู้
ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
11) โครงการรณรงค์
เพื่อรณรงค์และส่งเสริม ร้อยละของการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย
ให้บุคลากรของวิทยาลัย รับรู้เอกลักษณ์
(ทุกวันศุกร์)
นวัตกรรมและการ
ของมหาวิทยาลัย
จัดการมีส่วนร่วมในการ “เน้นความเป็น
อนุรักษ์และสืบสาน
วัง”
วัฒนธรรมไทยโดยการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย
12) โครงการรณรงค์ เพื่อส่งเสริม
1) จานวน

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
85

85

85

85

85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษาของ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
85
85
85
85
85 วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัย
นานาชาติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากรของ
85
85
85
85
85 วิทยาลัย

-

-

-

-

-

วิทยา
ลัยนวัตกรรม
และการ
จัดการ

40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน บุคลากร

-

-

-

-

-

วิทยาลัย

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
และส่งเสริม
เอกลักษณ์การแต่ง
กายชุดผ้าไทย (ทุกวัน
ศุกร์)

13) โครงการส่งเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ
เมนูเด็ด “ชะคราม
ท้องถิ่น ตารับวังสวน
สุนันทา”

วัตถุประสงค์
โครงการ
เอกลักษณ์บุคลากร
ของวิทยาลัย
พยาบาลฯ ในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
และสืบสานความ
เป็นไทยโดยการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย
1) เพื่อให้รู้จักประโยชน์
ของอาหารเพื่อสุขภาพ
2) เพื่อศึกษาค้นคว้า
อาหารประจาท้องถิ่น
ตารับวังสวนสุนันทา

เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้
14) โครงการแต่ง
บุคลากรวิทยาลัยการ
กายด้วยผ้าไทย
ประยุกต์ (ทุกวันศุกร์) ภาพยนตร์ฯมีส่วนร่วมใน
การแต่งกายด้วยผ้าไทย
ประยุกต์ (ทุกวันศุกร์) สืบ
สานวัฒนธรรมไทย “เน้น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ผู้เข้าร่วมโครงการ
วิทยาลัย
2) ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ พยาบาล
พอใจของผู้เข้า
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 และสุขภาพ
ร่วมโครงการ

1) จานวน
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
1) จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม

500
คน

500
คน

500
คน

500
คน

500
คน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

13 คน 13 คน 13 คน 13 คน 13 คน

ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ85 ละ85 ละ85 ละ85 ละ85

พยาบาลและ
สุขภาพ

บุคลากร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วิทยาลัย
และ
สหเวชศาสตร์
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย

บุคลากร
วิทยาลัย
การ
ภาพยนตร์
ฯ

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
การ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแ
สดงและสื่อ
ใหม่

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ความเป็นวัง”
15) โครงการเผยแพร่ 1) เพื่อส่งเสริมการ
องค์ความรู้
เผยแพร่องค์ความรู้
มุมมองความเป็นวัง
การวาดเส้น
ผ่านการ
สถาปัตยกรรมอาคาร
ถ่ายทอดการวาดเส้น อนุรักษ์
สถาปัตยกรรมอาคาร 2) เพื่อสนับสนุน
อนุรักษ์
นโยบายมหาวิทยาลัย
ด้านการส่งเสริม
เผยแพร่เอกลักษณ์ของ
หน่วยงาน “เน้นความ
เป็นวัง”
16) โครงการ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
นิทรรศการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมชาว
ศิลปวัฒนธรรม
วังสวนสุนันทาในรูปแบบ
การจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน
17) โครงการสืบทอด 1) เพื่อส่งเสริมและ
มรดกและสืบ
พัฒนานักศึกษาให้เกิด
สานวัฒนธรรมสวน
ความภาคภูมใิ จเห็น
สุนันทา
ความสาคัญในด้าน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ
1) จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

จานวนองค์
ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
80

80

80

80

80

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

นักศึกษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

วิทยาลัย
สถาปัตยกร
รมศาสตร์

1
1
1
1
1 - นักศึกษา 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 สานักศิลปะ
องค์ องค์ องค์ องค์ องค์ - บุคลากร
และ
ความ ความ ความ ความ ความ - บุคคล
วัฒนธรรม
รู้
รู้
รู้
รู้
รู้ ทั่วไป
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สานักศิลปะ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
และ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการที่มา
ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละความพึง
การเผยแพร่ขอ้ มูล
พอใจของ
เกี่ยวกับประวัตเิ จ้านาย ผู้เข้าร่วม
ฝ่ายในวังสวนสุนันทา โครงการ
2) เป็นการเผยแพร่แหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - นักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สานักศิลปะ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 - บุคลากร
และ
- บุคคล
วัฒนธรรม
ทั่วไป

วัตถุประสงค์
โครงการ

การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสืบสานวัฒนธรรม
สวนสุนันทา
2) เพื่ออนุรักษ์
สืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนัน
ทา
18) โครงการ
เพื่อพัฒนากระบวนการ
พัฒนาการให้บริการ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ศิลปะและ ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
วัฒนธรรม
รู้จักแพร่หลาย

19) โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลศิลป

วัฒนธรรม

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

ร้อย
ละ
100

- นักศึกษา
- บุคลากร
-บุคคล
ทั่วไป

-

-

-

-

-

สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

19

กิจกรรม/โครงการ

20) โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เผยแพร่
ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
21) โครงการรณรงค์
การแต่งกายด้วยผ้า
ไทย (ทุกวันศุกร์)

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่
บุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบ
ร้อยละของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสาเร็จของ
เพื่อการเผยแพร่ผลงาน การดาเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
1) เพื่อส่งเสริมให้
1) ร้อยละของการ
บุคลากรมีส่วนร่วม
รับรู้ภาพลักษณ์
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ของ
และภูมปิ ัญญาการแต่ง มหาวิทยาลัย
กายด้วยผ้าไทย
“เน้นความ
2) เพื่อส่งเสริม
เป้นวัง”
ภาพลักษณ์และ
2) ร้อยละของการ
บุคลิกภาพเป็นวัง
รับรู้ภาพลักษณ์
3) เพื่อกาหนดแผนงาน ในการดาเนินงาน
ศิลปะและวัฒนธรรมใน ศิลปะและ
การพัฒนาและเผยแพร่ วัฒนธรรมของ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน หน่วยงานของ
“เน้นความเป็นวัง”
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
80

ร้อย
ละ
80

- นักศึกษา
- บุคลากร
-บุคคล
ทั่วไป

-

-

-

-

-

สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

บุคลากร
ภายใน
สานักงาน
อธิการบดี

-

-

-

-

-

สานักงาน
อธิการบดี

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
22) โครงการ
เอกลักษณ์ระดับ
หน่วยงาน
การพัฒนาเอกลักษณ์
เพื่อเน้นความเป็นวัง
ของสานักวิชา
การศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

เพื่อรณรงค์และ
ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ บุคลากร
ส่งเสริมให้บุคลากร
พอใจเกี่ยวกับ 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 ภายใน
ของสานักวิชาการ
การดาเนินงาน
ศึกษาทั่วไปฯมีส่วนร่วม ตามเอกลักษณ์
ในการอนุรักษ์และสืบ ของ
สานวัฒนธรรมไทยโดย มหาวิทยาลัย
การแต่งกายด้วยผ้า
“เน้นความเป็น
ไทย
วัง”

-

-

-

-

-

สานัก
วิชาการ
ศึกษาทั่วไป
ฯ

1) เพื่อปลูกจิตสานึกและ 1) จานวน
400 400 400 400 400 นักศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรม
ผู้เข้าร่วม
คน
คน
คน
คน
คน
จริยธรรมพัฒนา
โครงการ
ระเบียบวินัยให้กับ
2) ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
นักศึกษา
พอใจของ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะ นักศึกษาต่อการ
ในการดารงชีวติ ให้กับ มีส่วนร่วม
นักศึกษาและพัฒนา
โครงการ
จิตใจ ให้ดีงาม มีระเบียบ

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
โลจิสติกส์
และ
ซัพพลาย
เชน

อิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีการศึกษา
2563
23) โครงการจิตอาสา
กิจกรรมเพื่อสังคม
ประจาปีการศึกษา
2563
(ผ่านระบบ
ออนไลน์)

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

วินัย มีควากตัญญูกตเวที
มีสัมมนาคารวะและปรัง
ปรุงพฤติกรรม
3) เพื่อเส่งเสริมและเปิน
โอกาสให้นักศึกษาเป็น
จิตอาสา

2. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้”
1) โครงการ
พัฒนาการให้บริการ
แหล่งเรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2) โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนากระบวนการ
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการที่มา
ใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละความพึง
การเผยแพร่ขอ้ มูล
พอใจของ
เกี่ยวกับประวัตเิ จ้านาย ผู้เข้าร่วม
ฝ่ายในวังสวนสุนันทา โครงการ
2) เป็นการเผยแพร่
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
รู้จักแพร่ หลายแก่

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - นักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สานักศิลปะ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 - บุคลากร
และ
- บุคคล
วัฒนธรรม
ทั่วไป

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ - นักศึกษา
100 100 100 100 100 - บุคลากร
- บุคคล
ทั่วไป

-

-

-

-

-

สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
3) โครงการพัฒนา
องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

บุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น
เพื่อเผยแพร่สารคดี
จานวนองค์
3 องค์ 3 องค์ 3 องค์ 3 องค์ 3 องค์
เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาว ความรูเ้ กี่ยวกับ ความรู้ ความรู้ ความรู้ ความรู้ ความรู้
วังสวนสุนันทาในสื่อโซ วัฒนธรรมชาว
เชียวมิเดีย จานวน 3
วังสวนสุนันทา
ช่องทาง

4) โครงการนิทรรศ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
การศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมชาว
วังสวนสุนันทาในรูปแบบ
การจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน

จานวนองค์
1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ 1 องค์
ความรู้ดา้ นศิลปะ ความรู้ ความรู้ ความรู้ ความรู้
และวัฒนธรรมที่
ได้รับการ
เผยแพร่

5) โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ Google
Arts & Culture

จานวนองค์
ความรู้ดา้ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมที
ได้รับการ
เผยแพร่

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของวังสวน
สุนันทาในระดับ
นานาชาติ

3
3
3
3
องค์ องค์ องค์ องค์
ความรู้ ความรู้ ความรู้ ความรู้

- นักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
- บุคลากร
- คนในชุม
ชม
- บุคคล
ทั่วไป
1 องค์ - นักศึกษา 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
ความรู้ - บุคลากร
0
0
0
0
0
- คนในชุม
ชม
- บุคคล
ทั่วไป
3 บุคคลทั่วไป
องค์
ความรู้

สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

3. เพื่อกาหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
3.1 โครงการน้อมราลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

1) โครงการราลึกใน 1) เพื่อให้ผู้บริหาร
พระกรุณาธิคุณ สมเด็จ คณาจารย์ บุคลากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ นักศึกษา มีสว่ นร่วม ใน
เจ้าฟ้านิภานภดล วิมล การราลึกพระ
ประภาวดี กรมขุนอู่ กรุณาธิคุณสมเด็จ พระ
ทอง เขตขัตติยนารี
เจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
นิภานภดล
2) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีส่วนร่วม ใน
การรับรู้เอกลักษณ์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ “เน้น
ความเป็นวัง”
3) เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีสว่ นร่วม ใน
กิจกรรมการการรับรู้
ภาพลักษณ์ใน การ
ดาเนินงานด้านศิลปะ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1) จานวน
120 120 120 120 120
ผู้บริหาร 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
คณะ
ผู้เข้าร่วมโครงการ คน
คน
คน
คน
คน คณาจารย์
มนุษยศาสตร์ฯ
2) ร้อยละของการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากร
รับรู้เอกลักษณ์
85
85
85
85
85 และนักศึกษา
“เน้นความเป็น
คณะมนุษย์ฯ
วัง”
3) ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การรับรู้
85
85
85
85
85
ภาพลักษณ์ในการ
ดาเนินงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

และวัฒนธรรม
2) โครงการ “พิธี
บวงสรวงและบาเพ็ญ
กุศลทักษิณานุประทาน
ถวายแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี”

เพื่อปลูกจิตสานึกให้
กับบุคลากร นักศึกษา
ได้ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของพิธี
บวงสรวงและบาเพ็ญ
กุศลทักษิณานุประทาน
ถวายแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี

1) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา และ
บุคลากรต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
2) จานวน
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
3) ร้อยละของ
บุคลากร
นักศึกษาที่ได้
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
พิธีบวงสรวงและ
บาเพ็ญกุศล
ทักษิณานุ
ประทานถวาย
แด่สมเด็จพระนาง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

บุคลากร 5,000 5,100 5,202 5,306 5,412
นักศึกษา
คณะฯ
ประชาชนใน
ชุมชน
และบุคคล
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ทั่วไป
85
85
85
85
85

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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3) โครงการปฏิบัติ
ธรรมและกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์

4) โครงการสุนันทา
ราลึก

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

เจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรมราช
เทวี
1) เพื่อเผยแพร่
ร้อยละของการ ร้อยละ
ความสาคัญของสถาบัน รับรู้ภาพลักษณ์ 85
ชาติ ศาสนา
ในการดาเนินงาน
พระมหากษัตริย์รวมถึง ด้านศิลปะและ
คุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมของ
วัฒนธรรมและค่านิยม หน่วยงาน
2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดความสามัคคี ความ
มีนาใจเอื
้
อ้ อาทรต่อกัน มี
การทางานเป็นหมู่คณะ
มีจิตสาธารณะ มีการ
บาเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อปลูกจิตสานึกให้ 1) จานวน
200
นักศึกษาได้ตระหนัก นักศึกษาที่มีสว่ น คน
และราลึกแค่สมเด็จ ร่วมในโครงการ
พระนางเจ้าสุนันทา
2) ระดับความพึง ระดับ
กุมารีรัตน์ พระบรม
พอใจของ
4.51

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51

บุคลากร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วิทยาลัย
นักศึกษา
นววัตกรรม
ของ
และการ
วิทยาลัย
จัดการ
และ
บุคคลทั่วไป

บุคลากร
และ
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

วิทยาลัย
สหเวชศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ราชเทวี ใพระบาท
สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5) โครงการวันมหิดล 1) เพื่อให้อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ได้ถวายสักการะและ
ราลึกถึงพระเกียรติคุณ
ของสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนกที่มี ต่อ
วงการแพทย์และการ
สาธารณสุขของไทย
2) เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา มีสว่ นร่วมใน
การสืบสานกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวที
6) โครงการวันภูมิ
1) เพื่อถวายราชสดุดี
ปัญญาการแพทย์ แผน พระบาทสมเด็จพระ นั่ง
ไทยแห่งชาติ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
1) จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
ร่วมโครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

300 300 300 300 300
คน
คน
คน
คน
คน
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

บุคลากร
และ
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย

1) จานวน
250 250 250 250 250
ผู้เข้าร่วมโครงการ คน
คน
คน
คน
คน
2) ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

บุคลากร
และ
นักศึกษา

-

-

-

-

-

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

วิทยาลัย
สหเวชศาสตร์

วิทยาลัย
สหเวชศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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7) ร่วมพิธีบรวงสรวง
สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี ณ
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม

8) โครงการวันปิย
มหาราช

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

3
พอใจของผู้เข้า
2) เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ร่วมโครงการ
ประเพณี อันดีงามของ
ไทย
เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 1) จานวน
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มี ผู้เข้าร่วม
ส่วนร่วมในพิธีบรวงสรวง โครงการ
สมเด็จพระนางเจ้า
2) ร้อยละการ
สุนันทากุมารีรัตน์ พระ รับรู้เอกลักษณ์”
บรมราชเทวี ณ ศูนย์
เน้นความเป็น
การศึกษาจังหวัดนครปฐม วัง”
3) ร้อยละการ
รับรู้ภาพลักษณ์
ในการ
ดาเนินงานด้าน
ศิลปะและวัมน
ธรรม
เพื่อเป็นการน้อมราลึกใน 1) ร้อยละของ
พระมหาหากรุณาที่คุณ ผู้เข้าร่วม
โปรดเก้าร้อนกระหม่อม โครงการต่อ
ของพระบาทสมเด็จพระ กลุ่มเป้าหมายที่

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
4.51

4.51

4.51

4.51

4.51

85
คน

85
คน

85
คน

85
คน

85
คน

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ของ
วิทยาลัย

ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย วิทยาลัย
ละ85 ละ85 ละ85 ละ85 ละ85 การ
ภาพยนตร์
ฯ
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ85 ละ85 ละ85 ละ85 ละ85

-

-

-

-

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสด
งและสื่อใหม่

- นักศึกษา 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 ศูนย์การศึกษา
- บุคลากร
จังหวัด
อุดรธานี

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระ ปิยะ
มหาราชของปวงชนชาว
ไทย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

กาหนด
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
การมีส่วนร่วม
ในโครงการ
9) โครงการบาเพ็ญ
1. เพื่อน้อมอุทิศถวาย 1. ร้อยละของ
กุศลเนื่องในวโรกาสวัน กุศลแด่สมเด็จพระนาง ผู้เข้าร่วม
คล้ายวันทิวงคต
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ โครงการต่อ
สมเด็จพระนางเจ้า
และเจ้านายฝ่ายในที่
กลุ่มเป้าหมายที่
สุนันทากุมารีรัตน์
เคยประทับอยู่ในวัง
กาหนด
พระบรมราชเทวี
สวนสุนันทา
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
การมีส่วนร่วม
ในโครงการ
10) โครงการ
เพื่อปลูกจิตสานึก ให้กับ ร้อยละความพึง
บวงสรวง
บุคลากร นักศึกษา ได้ พอใจ ของ
และบาเพ็ญ
ตระหนัก และเห็น
นักศึกษา และ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

- นักศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนย์การศึกษา
- บุคลากร
จังหวัด
อุดรธานี

- นักศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สานักศิลปะ
- บุคลากร
และ
- บุคคล
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กุศลทักษิณานุ
ประทานถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารี
รัตน์ พระบรมราชเทวี

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ความสาคัญของพิธี
บุคลากรต่อการ
บวงสรวงและบาเพ็ญ มี่ส่วน ร่วมใน
กุศลทักษิณานุ ประทาน โครงการ
ถวายแด่ สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี
11) โครงการบาเพ็ญ 1) เพื่อน้อมอุทิศถวาย ร้อยละความพึง ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
กุศลเนื่องในวันคล้าย กุศลแด่สมเด็จ เจ้าฟ้า พอใจของ
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
วันประสูติ สมเด็จพระ ฑิฆัมพรฯ และเจ้านาย ผู้รับบริการ
100 100 100 100 100
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า
ที่เคยประทับอยูใ่ นสวน
ฟ้ายุคลฑิฆัมพร
สุนันทา
กรมหลวงลพบุรีรา
2) เพื่อสืบทอดประเพณี
เมศร์
ที่ดงี ามของชาวพุทธ
12) โครงการบาเพ็ญ เพื่อน้อมอุทิศถวา
ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
กุศลเนื่องในวัน
กุศลแด่พระวิมาดา
พอใจของ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
คล้ายวันสิ้นพระชนม์ เธอฯ และเจ้านายที่เคย ผู้เข้าร่วม
พระวิมาดา
ประทับอยู่ในสวนสุนันทา โครงการ
เธอ กรมพระสุท
ธาสินนี าฎ ปิย
มหาราช ปดิวรัดา
13) โครงการบาเพ็ญ 1) เพื่อน้อมอุทิศถวาย ระดับความพึง
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ

ทั่วไป

- นักศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สานักศิลปะ
- บุคลากร
และ
-บุคคล
วัฒนธรรม
ทั่วไป

- นักศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สานักศิลปะ
- บุคลากร
และ
-บุคคล
วัฒนธรรม
ทั่วไป

- นักศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สานักศิลปะ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
กุศลเนื่องในวัน
คล้ายวันทิวงคต
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรม
ราชเทวี

วัตถุประสงค์
โครงการ

กุศลแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
และเจ้านายฝ่ายในที่
เคยประทับอยู่ในวัง
สวนสุนันทา
2) เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอ่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทา
กุมารีรัตน์ฯ
3) เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
4) เพื่อสืบทอดประเพณี
ที่ดงี ามของชาวพุทธ
14) โครงการน้อม
เพื่อแสดงออกถึงความ
ราลึกถึงพระมหากรุณิ จงรักภักดีตอ่ พระมหา
คุณของสถาบัน
กรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
15) โครงการส่งเสริม 1. เพื่อเทิดทูนสถาบัน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

พอใจของ
4.51
ผู้เข้าร่วมโครงการ

4.51

4.51

4.51

4.51

- บุคลากร
-บุคคล
ทั่วไป

ร้อยละของราลึก ร้อย
ถึงพระมหา
ละ
กรุณาธิคุณของ 85
พระราชวงค์

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

บุคลากร

-

-

-

-

-

สานักงานอธิบ
การบดี

1. จานวน

ร้อย

ร้อย

ร้อย

ร้อย

บุคลากร

-

-

-

-

-

บัณฑิต

ร้อย

และ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนผู้บริหาร
บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ
ของ พระราชวงศ์

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ชาติ ศาสนาและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความ
จงรักภักดี
3. เพื่อให้ศาสนิกชนทุก
ศาสนาได้ร่วมสืบทอด
ศาสนา ปฏิบัติ
ศาสนกิจนาหลักธรรม
ทางศาสนาไปสูก่ าร
ปฏิบัตใิ นชีวิตประจาวัน
4. เพื่อเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคีแก่
ปวงชนชาวไทยโดยมี
สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจ

ผู้บริหารและ
บุคลากร ที่มี
ส่วนร่วมใน
โครงการ
2. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้บริหารและ
บุคลากรต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ละ
85

ละ
85

ละ
85

ละ
85

ละ
85

ระดับ
4.35

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.35 4.35 4.35 4.35

และ
นักศึกษา
บัณฑิต
วิทยาลัย

วิทยาลัย

3.2 โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย
1) โครงการวันครู

1) เพื่อระลึกถึงพระคุณ 1) จานวน

200

200

200

200

200

นักศึกษา

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

คณะ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
แห่งชาติ 2564

2) โครงการลอย
กระทง “อนุรักษ์
ประเพณีไทยและ
สิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

บูรพาจารย์และธารง ไว้ นักศึกษาและ
ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม บุคลากรที่มีสว่ น
ของชาติ
ร่วมในการจัด
2) เพื่อให้นักศึกษามี
กิจกรรม
โอกาสได้เรียนรู้ธรรม 2) ร้อยละของ
เนียมปฏิบัตกิ ารจัด งาน นักศึกษาและ
วันครูแห่งชาติ
บุคลากรที่ได้รับ
3) เพื่อส่งเสริมการ
การพัฒนา
พัฒนาจิตวิญญาณความ 3) ร้อยละความ
เป็นครูวชิ าชีพ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรต่อการ
จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและ
1) ร้อยละของ
สนับสนุนให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ
และบุคลากรเห็น
2) ร้อยละความ
ความสาคัญประเพณี พึงพอใจของผู้
ลอยกระทง
เข้าโครงการ
3) ระดับความรู้
ความเข้าใจของ
นักศึกษาในเรื่อง

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
คน

คน

คน

คน

คน

และบุคลากร
คณะ
ครุศาสตร์

ครุศาสตร์

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
คณะ
85
85
85
85
85 คณะวิทย์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

อนุรักษ์ประเพณี
ไทยและ
สิ่งแวดล้อมที่เข้า
ร่วมประกวด
3) โครงการสืบสาน
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 1) ร้อยละของ
ประเพณีสงกรานต์ รด และบุคลากร ได้เห็น ผู้เข้าร่วมโครงการ
น้าขอพรผู้ใหญ่
ความสาคัญของ
2) ร้อยละความ
ประเพณีสงกรานต์
พึงพอใจของผู้
เข้าโครงการ
4) โครงการ “สืบสาน 1) เพื่อส่งเสริมและ
1) จานวน
ประเพณีสงกรานต์” สนับสนุนให้ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประจาปี 2564
คณาจารย์ บุคลากร
2) ร้อยละของการ
นักศึกษา มีสว่ นร่วมใน รับรู้ภาพลักษณ์
กิจกรรมและเห็นถึง
ในการดาเนินงาน
ความสาคัญของการ ด้านศิลปะและ
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่เป็นแบบอย่างที่ดตี อ่
สังคม
2) เพื่อให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
คณะ
85
85
85
85
85 และบุคลากร
วิทยาศาสตร์ฯ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คณะวิทย์ฯ
85
85
85
85
85
120 120 120 120 120
ผู้บริหาร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
คณะ
คน
คน
คน
คน
คน คณาจารย์
มนุษยศาสตร์ฯ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากร
85
85
85
85
85 และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

นักศึกษา มีสว่ นร่วม ใน
กิจกรรมการการ รับรู้
ภาพลักษณ์ในการ
ดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
5) โครงการ ““ลูกพระ เพื่อปลูกจิตสานึกให้
นางร่วมใจสืบสาน
บุคลากรและนักศึกษา
ประเพณีสงกรานต์
เห็นความสาคัญและมี
ประจาปี 2564”
ส่วนร่วมในการสืบสาน
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสืบทอด
ความเป็นแบบอย่าง
ที่ดตี อ่ สังคม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1) จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้า
ร่วมโครงการ
3) ร้อยละของ
การรับรู้เอก
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
“เน้นความเป็น
วัง”
4) ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ

คณะ
200 200 200 200 200
บุคลากร 130,000 132,600 135,252 137,957 140,716
วิทยาการ
คน
คน
คน
คน
คน
นักศึกษา
จัดการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คณะฯ ชุมชน
85
85
85
85
85 และบุคคล
ทั่วไป
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

งานสงกรานต์
6) โครงการ “พิธีไหว้ เพื่อปลูกจิตสานึกให้ 1) ร้อยละความ
ครู ประจาปีการศึกษา” กับนักศึกษาได้ตระหนัก พึงพอใจของ
และเห็นความสาคัญ นักศึกษาต่อการ
ของพิธีไหว้ครู
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
2) จานวน
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
3) ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
พิธีไหว้ครู
7) โครงการ “ประเพณี เพื่อปลูกจิตสานึกให้ 1) ร้อยละความ
ลอยกระทง”
กับบุคลากร นักศึกษา พึงพอใจของ
ได้ตระหนักและเห็น
นักศึกษา และ
ความสาคัญของ
บุคลากรต่อการ
ประเพณีลอยกระทง มีส่วนร่วมใน
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

คณะ
นักศึกษา 15,000 15,300 15,606 15,918 16,236
วิทยาการ
ชัน้ ปีที่ 1
จัดการ
คณะฯ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

บุคลากร 10,000 10,200 10,404 10,612 10,824
คณะ
นักศึกษา
วิทยาการ
คณะฯ
จัดการ
ประชาชนใน
ชุมชนและ
บุคคลทั่วไป

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

2) จานวน
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
3) ร้อยละของ
บุคลากร
นักศึกษาที่ได้
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
ประเพณีลอย
กระทง
8) โครงการพิธีไหว้ครู เพื่อปลูกจิตส านึกให้ ระดับความพึง
กับนักศึกษาได้ตระหนัก พอใจของ
และเห็นความสาคัญ บุคลากรและ
ของการไหว้ครู
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
9) โครงการรดน้าดาหัว เพื่อเป็นการสืบสาน
1) จานวน
ขอพรผู้ใหญ่
ประเพณีรดน้าดาหัว บุคลากรและ
และประเพณีวัน
นักศึกษาที่ มีส่วน
สงกรานต์ของไทยให้คง ร่วมในโครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ผู้บริหาร 2,500
อาจารย์
บุคลากร
และ
นักศึกษา คณะ
เทคโนฯ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากร 5,000
85
85
85
90
90
และ
นักศึกษา
บัณฑิต
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

2,500

2,500

2,500

2,500

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5,000

5,000

5,000

5,000

บัณฑิต
วิทยาลัย

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

37

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ร้อยละ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
10) โครงการลอย
เพื่อส่งเสริมและ
1) ร้อยละของ
กระทง “อนุรักษ์
สนับสนุนให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วม
ประเพณีไทยและ
และบุคลากรเห็น
2) ร้อยละความ
สิ่งแวดล้อม”
ความสาคัญประเพณี พึงพอใจของผู้เข้า
ลอยกระทง
โครงการ
3) ระดับความรู้
ความเข้าใจของ
นักศึกษาในเรื่อง
อนุรักษ์ประเพณี
ไทยและ
สิ่งแวดล้อมที่เข้า
ร่วมประกวด
11) โครงการสืบสาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 1) ร้อยละของ
ประเพณีสงกรานต์ รด และบุคลากร ได้เห็น ผู้เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

อยูต่ ลอดไป

วิทยาลัย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.35 4.35 4.45 4.45 4.55

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษาของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิทยาลัย
85
85
85
85
85
วิทยาลัย
นานาชาติ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นานาชาติ
85
85
85
85
85
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษาและ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 วิทยาลัย
85
85
85
85
85
บุคลากร
นานาชาติ
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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น้าขอพรผู้ใหญ่

12) โครงการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
สงกรานต์

13) โครงการวัน
สงกรานต์

วัตถุประสงค์
โครงการ
ความสาคัญของ
ประเพณีสงกรานต์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

2) ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้เข้า
โครงการ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ ร้อยละของการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
รับรู้ภาพลักษณ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในการดาเนินงาน
อันดีงามของคนไทยให้ ด้านศิลปะและ
คงอยู่ ตลอดไป
วัฒนธรรมของ
หน่วยงาน
1) เพื่อให้อาจารย์
1) จานวน
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความสาคัญของการ 2) ระดับความพึง
สืบสานอนุรักษ์
พอใจของผู้เข้า
ขนบธรรมเนียมประเพณี ร่วมโครงการ
และสืบทอดความเป็น
แบบอย่าง ที่ดตี อ่ สังคม
2) เพื่อให้อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มีส่วนร่วม ในการสิบ
สานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยวันสงกรานต์

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

วิทยาลัย
นานาชาติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

บุคลากร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
วิทยา
นักศึกษา
ลัยนวัตกรรม
ของ
และการ
วิทยาลัย
จัดการ
และ
บุคคลทั่วไป
200 200 200 200 200 บุคลากร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 วิทยาลัย
คน
คน
คน
คน
คน
และ
สหเวชศาสตร์
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ นักศึกษา
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
ของ
วิทยาลัย

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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14) โครงการไหว้ครู

วัตถุประสงค์
โครงการ
เพื่อปลูกจิตสานึก
ให้กับนักศึกษาได้
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของพิธี
ไหว้ครู

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) จานวน
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
15) โครงการไหว้ครู ปี เพื่อให้นักศึกษาได้รับ 1) จานวน
การศึกษา 2563
การพัฒนาทักษะ
บุคลากรและ
ความรู้ดา้ นคุณธรรม นักศึกษาที่มี
จริยธรรม มีพฤติกรรม ส่วนร่วมใน
ที่ดแี ละการแสดงออก โครงการ
ด้านคุณธรรม
2) ระดับความ
จริยธรรมอย่างถูกต้อง พึงพอใจของ
บุคลากร
นักศึกษา ต่อ
การมีส่วนร่วม
ในครงการ
3) ร้อยละการ
รับรู้ภาพลักษณ์

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

85
คน

85
คน

85
คน

85
คน

85
คน

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

ร้อย
ละ

บุคลากร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วิทยาลัย
และ
สหเวชศาสตร์
นักศึกษา
ของ
วิทยาลัย

ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
วิทยาลัย
การ
ภาพยนตร์
ฯ

-

-

-

-

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสด
งและสื่อใหม่

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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16) โครงการ
วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน
สืบสานประเพณีไทย
อนุรักษ์วัฒนธรรม
พื้นบ้านวันสงกรานต์

วัตถุประสงค์
โครงการ

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวัน
ขึน้ ปีใหม่ให้คงอยู่กับ
สังคมไทยตลอดไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน
นักศึกษา ได้มีสว่ นร่วม
พบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่
กันอย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรเห็น
ความสาคัญของการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ในการ
85
85
85
85
85
ดาเนินงานด้าน
ศิลปะและวัมน
ธรรม
1) จานวน
400 คน 400 คน 400 คน 400 คน 400 คน อาจารย์, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิทยาลัยโลจิ
ผู้เข้าร่วม
บุคลากร
สติกซ์และซัพ
โครงการ
,นักศึกษา
พลายเชน
2) ระดับความพึง ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51
พอใจของ
บุคลากร
และนักศึกษาต่อ
การมีส่วนร่วม
โครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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17) โครงการไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา
2563 (ผ่านระบบ
ออนไลน์)

วัตถุประสงค์
โครงการ
สืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสืบทอด
ความเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้
คงอยู่กับสังคมไทย
ตลอดไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน
นักศึกษา ได้มีสว่ นร่วม
พบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่
กันอย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรเห็น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1) จานวน
500 500 500 500 500
ผู้เข้าร่วม
คน
คน
คน
คน
คน
โครงการ
2) ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
พอใจของ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ

อาจารย์,
บุคลากร
,นักศึกษา

-

-

-

-

-

วิทยาลัยโลจิ
สติกซ์และซัพ
พลายเชน

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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18) โครงการทาบุญ
ตักบาตรวันขึ้นปี
ใหม่สบื สาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

วัตถุประสงค์
โครงการ
ความสาคัญของการ
สืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสืบทอด
ความเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวัน
ขึน้ ปีใหม่ให้คงอยู่กับ
สังคมไทยตลอดไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน
นักศึกษา ได้มีสว่ นร่วม
พบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่
กันอย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วม
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

400
คน

400
คน

400
คน

400
คน

400
คน

อาจารย์,
บุคลากร
,นักศึกษา

-

-

-

-

-

วิทยาลัยโลจิ
สติกซ์และซัพ
พลายเชน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

บุคลากรเห็น
ความสาคัญของการ
สืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสืบทอด
ความเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
19) โครงการวิทยาลัย 1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์
โลจิสติกส์และซัพพลาย วัฒนธรรมประเพณีวัน
เชน สืบสานประเพณี ขึน้ ปีใหม่ให้คงอยู่กับ
ไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม สังคมไทยตลอดไป
พื้นบ้านวันสงกรานต์ 2) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และจัดกิจกรรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน
นักศึกษา ได้มีสว่ นร่วม
พบปะ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่
กันอย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมโครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

400
คน

400
คน

400
คน

400
คน

400
คน

อาจารย์, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิทยาลัยโลจิ
บุคลากร
สติกซ์และซัพ
,นักศึกษา
พลายเชน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

20) โครงการถวาย
เทียนพรรษา

21) โครงการสืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์ รดน้าดา
หัว ขอพร

วัตถุประสงค์
โครงการ
4) เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรเห็น
ความสาคัญของการ
สืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสืบทอด
ความเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
1) เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของชาวพุทธให้มีความ
มั่นคงสืบต่อไป
2) เพื่อให้นักศึกษา
บุคลากรมีความสมัคร
สมานสามัคคีกันเป็น
หมูค่ ณะ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกลุม่ เป้าหมาย
ที่กาหนด
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อการมีสว่ นร่วม
ในโครงการ
1) เพื่ออนุรักษ์และสืบ 1) ร้อยละของ
สานวัฒนธรรม
ผู้เข้าร่วม
ประเพณีอันดีงามของ โครงการต่อ
คนไทยให้คงอยูส่ บื ไป กลุ่มเป้าหมายที่

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

อาจารย์, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ศูนย์
บุคลากร
การศึกษา
,นักศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อาจารย์,
85
85
85
85
85 บุคลากร
,นักศึกษา

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กิจกรรม/โครงการ
ผู้ใหญ่

22) โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย ประเพณีลอย
กระทง

วัตถุประสงค์
โครงการ
2) เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาได้มโี อกาส
แสดงความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ เป็นการส่งเสริม
สร้างพื้นฐานจิตใจอันดี
งามและเกิดความเป็น
สิริมงคลแก่ตนเอง
1) เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
การลอยกระทง ในวัน
เพ็ญเดือนสิบสองให้คง
อยู่ต่อไป
2) เพื่อเป็นการปลูกฝัง
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
3) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมการสร้างความ
สามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดี
ให้กับนักศึกษาศูนย์
การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

กาหนด
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
การมีส่วนร่วม
ในโครงการ
1) ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อาจารย์,
ผู้เข้าร่วม
85
85
85
85
85 บุคลากร
โครงการต่อ
,นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
การมีส่วนร่วม
ในโครงการ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

23) โครงการไหว้ครู
“อภิวาทวันทา ปาเจรา
โหนตุ คุรุคณาจารย์
ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี”

1) เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักในเรื่อง การรู้
รักสามัคคี กตัญญู
รู้คุณ ผู้มีพระคุณ
2) เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์และบุคลากร
ศูนย์การศึกษาจังหวัด

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ อาจารย์,
85
85
85
85
85 บุคลากร
,นักศึกษา

24) โครงการส่งเสริม
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัน
สงกรานต์

1) ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
การมีส่วนร่วม
ในโครงการ
ร้อยละความพึง
พอใจ ของ
นักศึกษา และ
บุคลากรต่อการ
มี่ส่วน ร่วมใน
โครงการ

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ร่วม สืบ
สาน และอนุรักษ์
ประเพณีไทย
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของ
ประเพณีไทย
1) เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบ ระดับความพึง
ทอด กิจกรรมทาง
พอใจของผู้

กิจกรรม/โครงการ

25) โครงการส่งเสริม
สืบสานและอนุรักษ์

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ศูนย์การศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี

- นักศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย์การศึกษา
- บุคลากร
จังหวัด
อุดรธานี

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - นักศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย์การศึกษา
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 - อาจารย์
จังหวัด
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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47

กิจกรรม/โครงการ
ประเพณีไทยวัน
เข้าพรรษา

26) โครงการธรรม
ศึกษา

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

พระพุทธศาสนา
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ประเพณีไทย
1) เพื่อน้อมอุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศลถวาย
แด่พระบรมวงศานุวงศ์
ในสวนสุนันทา
2) เพื่อน้อมอุทิศถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบรมวงศานุวงศ์ใน
สวนสุนันทา
3) เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วม
โครงการได้ศึกษาพระ
ธรรมวินัยและปฏิบัติ
ศาสนกิจตามหลักแห่ง
พระพุทธศาสนา
4) เพื่อให้นักศึกษาได้มี

เข้าร่วมโครงการ

- บุคลากร

1) ระดับความ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
พึงพอใจของ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) จานวน
3 คน 3 คน 3 คน 3 คน 3 คน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
เป้าหมายที่
กาหนด

- นักศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สานักศิลปะ
- อาจารย์
และ
- บุคลากร
วัฒนธรรม
- บุคคล
ทั่วไป

อุดรธานี

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ส่วนร่วมและเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมใน
การเรียน
5) เพื่อสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนา
6) เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของชาวพุทธ
27) โครงการพิธีถวาย 1) เพื่อให้ประชาคม
ผ้าพระกฐิน
สวนสุนันทาได้ร่วม
พระราชทาน
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
มีความรักความผูกพัน
ต่อกัน
2) เพื่อส่งเสริมให้
ประชาคมสวนสุนันทา
ได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีที่ดงี ามของ
ไทยให้คงอยู่สบื ไป
3) เพื่อความเป็นสิริ
มงคลของบุคลากร

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1) ระดับความ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
พึงพอใจของ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2) ร้อยละเฉลี่ย ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ของผู้ที่เข้าร่วม
85
85
85
85
85
กิจกรรมเห็น
ความสาคัญของ
ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
และ

- นักศึกษา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สานักศิลปะ
- บุคลากร
และ
- คนในชุม
วัฒนธรรม
ชม
- บุคคล
ทั่วไป

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
28) โครงการ
1) เพื่อสืบสานและ
กิจกรรมวันสงกรานต์ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยอันดีงามของไทย
2) เพื่อแสดงความ
เคารพต่อผู้บริหารและ
ผู้สูงอายุ
29) โครงการ
1) เพื่อสืบสานและ
ศิลปวัฒนธรรมวัน
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
สงกรานต์
ประเพณีอันดีงามของ
ไทย
2) เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

บุคลาการ

-

-

-

-

-

สานักงาน
อธิการบดี

ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - นักศึกษา 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 สานักวิชาการ
พอใจเกี่ยวกับ 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 - บุคลากร
ศึกษาทั่วไปฯ
การจัดกิจกรรม
การส่งเสริม
หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา

3.3 โครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการครุศาสตร์ 1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ จานวนนักศึกษา 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน
จิตอาสากับศูนย์ศกึ ษา การบริการทางวิชาการ และบุคลากรที่มี

10
คน

นักศึกษาทุน
เพชรสุนันทา

-

-

-

-

-

คณะ
ครุศาสตร์

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

พุทธศาสนาวัน อาทิตย์ ของคณะครุศาสตร์
ส่วนร่วมในการ
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก จัดกิจกรรม
การสอนตามวิชาชีพแก่ชุ
มชน
2) โครงการบูรณาการ เพื่อสร้างความรู้ความ 1) ร้อยละของ
งานด้านทานุบารุง
เข้าใจและพัฒนาทักษะ นักศึกษาที่ได้รับ
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านศิลปะและ
การพัฒนา
กับการจัดการเรียนการ วัฒนธรรมไทยร่วมกับ 2) ร้อยละของ
สอน
สานักศิลปะและ
จานวนชิ้นงานที่
วัฒนธรรม
พัฒนา
3) กิจกรรมการ
1) เพื่อส่งเสริมและ
1) จานวน
บูรณาการงานด้านทานุ สนับสนุนให้คณาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
บารุงศิลปะและ
บุคลากร นักศึกษา มี 2) ร้อยละของการ
วัฒนธรรมกับการ
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ รับรู้ภาพลักษณ์
จัดการเรียนการสอน บูรณาการงานด้านทานุ ในการดาเนินงาน
ของหลักสูตร
บารุงศิลปะและ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ วัฒนธรรม
เรียนการสอนของ
หลักสูตร
2) เพื่อให้คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มี

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ทุกชัน้ ปี

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา
85
85
85
85
85 คณะวิทย์ฯ

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

-

-

-

-

-

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80 คณาจารย์
คน
คน
คน
คน
คน
บุคลากร
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ และนักศึกษา
85
85
85
85
85 คณะมนุษย์ฯ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
การรับรู้ภาพลักษณ์ใน
การดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
4) โครงการเสริมสร้าง เพื่อสร้างความรู้ความ 1) ร้อยละของ
ร้อยละ
เอกลักษณ์และพัฒนา เข้าใจและพัฒนาทักษะ นักศึกษาที่ได้รับ 85
นักศึกษาคณะ
ด้านศิลปะและ
การพัฒนา
วิทยาการจัดการ
วัฒนธรรมไทยร่วมกับ 2) ร้อยละของ ร้อยละ
สานักศิลปะและ
จานวนชิ้นงานที่
85
วัฒนธรรม
พัฒนา
5) โครงการนิทรรศการ เป็นเวทีสาหรับนักศึกษา ระดับความพึง ระดับ
แสดงผลงาน
ในการแสดงผลงาน
พอใจของ
4.51
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ในระดับ
บุคลากรและ
ปริญญาตรี และเพื่อเป็น นักศึกษาต่อ
การประชาสัมพันธ์เชิง การมีส่วนร่วม
รุกเกี่ยวกับหลักสูตร
ในโครงการ
การศึกษาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม
ผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการ รวมถึงให้

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85

นักศึกษา
คณะ
วิทยาการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จัดการ
85
85
85
85
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ผู้บริหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
คณะ
อาจารย์
เทคโนโลยี
บุคลากร
อุตสาหกรรม
และนักศึกษา
คณะเทคโนฯ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านจริงในการ
จัดนิทรรศการโดย
บูรณาการร่วมกับ
รายวิชาการออกแบบจัด
แสดงนิทรรศการ และ
รายวิชาวิทยานิพนธ์
6) โครงการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนานักศึกษา ร้อยละ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะที่จาเป็นใน
นักศึกษาที่
20
20
20
20
20
(Talents) ให้กับนักศึกษา ศตวรรษที่ 21 หรือ
ได้รับการ
Talents
พัฒนาให้มี
2) เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะที่จาเป็น
ความสามารถให้กับ
ในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาให้สามารถ
หรือ talents
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอนหรือ การ
ประกอบอาชีพได้
7) โครงการบูรณาการ มีจัดการด้านการทานุ 1) ร้อยละจานวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ด้านศิลปะกับการ บารุงศิลปวัฒนธรรม บุคลากรและ
85
85
85
90
90
เรียนการสอนรายวิชา และการเรียนการสอน นักศึกษาที่มีสว่ น

นักศึกษา และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
คณะ
บุคลากรคณะ
ศิลปกรรม
ศิลปกรรมฯ
ศาสตร์

บุคลากรและ
นักศึกษา
บัณฑิต

-

-

-

-

-

บัณฑิต
วิทยาลัย

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
PHE 8110 อรรถ
ปริวรรตในปรัชญา
ศาสนา และ จริย
ศาสตร์

8) โครงการบูรณาการ
งานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการ
สอน

วัตถุประสงค์
โครงการ
เข้าด้วยกัน

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาทักษะ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยร่วมกับ
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
9) โครงการส่งเสริม 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชน
2) เพื่อปลูกจิตสานึกให้
เด็ก เยาวชน ประชาช
เกิดความตระหนักเข้ามา
มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
การ มีส่วนร่วม
ในโครงการ
1) ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา
2) ร้อยละของ
จานวนชิ้นงานที่
พัฒนา
ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณ์
ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
หน่วยงาน

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
วิทยาลัย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.35 4.35 4.45 4.45 4.55

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
นานาชาติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

บุคลากร 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 วิทยาลัย
นักศึกษา
นวัตกรรมและ
ของ
การจัดการ
วิทยาลัย
และบุคคล
ทั่วไป

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ฟื้นฟูและสืบสานภูมิ
ปัญญา คุณค่าทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน
10) โครงการ “การ 1) เพื่อพัฒนานักศึกษา 1) จานวน
พัฒนาคุณลักษณะด้าน ในด้านคุณธรรมและ
ผู้เข้าร่วม
คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมหลักธรรมที่ ดี โครงการ
แห่งวิชาชีพพยาบาลสา ในการนาไปใช้ใน
2) ระดับความพึง
หรับนักศึกษาชั้นปีที่ ชีวติ ประจาวัน
พอใจของผู้เข้า
4”
2) เพื่อฝึกอบรมด้าน
ร่วมโครงการ
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษาให้เกิดผล
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
11) โครงการศึกษาดู 1) เพื่อให้นักศึกษาได้ 1) จานวน
งานด้านการแพทย์
เสริมสร้างความรู้ความ นักศึกษาที่มีสว่ น
แผนไทยและ
เข้าใจในเรื่องของ
ร่วมในโครงการ
ประวัตศิ าสตร์ไทย
ประวัตศิ าสตร์ความ
2) ระดับความพึง
เป็นมาของการแพทย์ไทย พอใจของ
ระบบบริการสุขภาพของ นักศึกษาต่อการมี
ไทย
ส่วนร่วมใน
2) เพื่อให้นักศึกษา
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

นักศึกษา
พยาบาล
ชัน้ ปีที่ 4

304,100 304,100 304,100 304,100 304,100

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

60
คน

60
คน

60
คน

60
คน

60
คน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50

นักศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 วิทยาลัยสห
สาขาวิชา
เวชศาสตร์
การแพทย์
แผนไทย
ประยุกต์

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

12) โครงการพัฒนา
นักศึกษาและบูรณา
การงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน

13) โครงการพัฒนา
องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
โครงการ
ตระหนักถึงความ
สาคัญของการแพทย์
ไทย การแพทย์แผน
ไทย และระบบบริการ
สุขภาพของไทย
1) เพื่อส่งเสริมแล
พัฒนานักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อเป็นการบูรณา
การงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนของรายวิชา
สถาปัตยกรรมไทย
3) เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ความรู้และทักษะที่
จาเป็นในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
3) ร้อยละ
นักศึกษาได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรม
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ จานวนองค์
ชาววังสวนสุนันทา
ความรู้ดา้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมที่

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

80
คน

80
คน

80
คน

80
คน

80
คน

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิทยาลัย
อาจารย์
สถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่
ศาสตร์
นักศึกษา
วิทยาลัย
สถาปัตยก
รรมศาสตร์

1 องค์
1
1
1
1 - นักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สานักศิลปะ
ความ องค์ องค์ องค์ องค์ - บุคลากร
และ
รู้
ความ ความ ความ ความ - บุคคล
วัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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กิจกรรม/โครงการ
รัตนโกสินทร์
14) โครงการสร้าง
ความรู้ในงานฝีมอื
ชาววัง

15) โครงการ
Southeast Asia
Studies

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ได้รับการเผยแพร่
รู้
รู้
รู้
รู้
1) การส่งเสริม อนุรักษ์ ระดับความพึง
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
พอใจ
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
และศิลปวัฒนธรรม
ของผู้เข้าร่วม
สวนสุนันทาให้อยูค่ ู่
โครงการ
สังคมไทย
2) การอนุรักษ์สบื สาน
เผยแพร่งานประณีตศิลป์
ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม
ไทยและศิลปวัฒนธรรม
สวนสุนันทา
เพื่อกาหนดแผนงานในการ 1) จานวน
20
20
20
20
20
ส่งเสริมและสนับสนุนการ นักศึกษาที่เรียน คน
คน
คน
คน
คน
ในรายวิชา
จัดกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ 2) ร้อยละของ
ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
การรับรู้
มหาวิทยาลัย
ละ
ละ
ละ
ละ
ละ
ภาพลักษณ์ใน
85
85
85
85
85
การดาเนินงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

ทั่วไป
- นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

นักศึกษา
รหัส 61
สอง
สาขาวิชา
วิทยาลัย
ภาพยนตร์
ฯ

-

-

-

-

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสด
งและสื่อใหม่

3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

1) โครงการส่งเสริม 1) เพื่อส่งเสริมและ
การเรียนรู้ความเป็น สนับสนุนให้นักศึกษา
วังสวนสุนันทา
และบุคลากรเห็น
ความสาคัญของความ
เป็นวังสวนสุนันทา
2) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรเห็น
ความสาคัญของความ
เป็นวังสวนสุนันทา

2) โครงการลอย
กระทง “อนุรักษ์
ประเพณีไทยและ
สิ่งแวดล้อม”

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรเห็น
ความสาคัญประเพณี
ลอยกระทง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1) จานวน
นักศึกษาและ
บุคลากรที่มีสว่ น
ร่วมในการจัด
กิจกรรม
2) ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
3) ร้อยละความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรต่อการ
จัดกิจกรรม
1) ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2) ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
เข้าโครงการ
3) ระดับความรู้

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
150
คน

150
คน

150
คน

150
คน

150
คน

นักศึกษา
ทุกชัน้ ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

คณะ
ครุศาสตร์

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
คณะ
85
85
85
85
85 คณะวิทย์ฯ
วิทยาศาสตร์ฯ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

3) โครงการอนุรักษ์
ขนมไทยชาววัง

วัตถุประสงค์
โครงการ

1) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การศึกษาวิธีการทาขนม
ช่อม่วง
2) เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีสว่ นร่วม ใน
การรับรู้เอกลักษณ์ ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ “เน้น
ความเป็นวัง”
3) เพื่อให้ผู้บริหาร

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ความเข้าใจของ 4.00
นักศึกษาในเรื่อง
อนุรักษ์ประเพณี
ไทยและ
สิ่งแวดล้อมที่เข้า
ร่วมประกวด
1) ระดับความรู้ ระดับ
ความเข้าใจ
4.00
เกี่ยวกับวิธีการ
ทาขนมไทยชาว
วัง
2) ร้อยละของการ ร้อยละ
รับรู้เอกลักษณ์
85
“เน้นความเป็น
วัง”
3) ร้อยละของ ร้อยละ
การรับรู้
85
ภาพลักษณ์ในการ
ดาเนินงานด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.00

4.00

4.00

4.00

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.00 4.00 4.00 4.00

ผู้บริหาร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
คณะ
คณาจารย์
มนุษยศาสตร์ฯ
บุคลากร
และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษามีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมการการรับรู้
ภาพลักษณ์ใน การ
ดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
4) โครงการเสริมสร้าง เพื่อสร้างความรู้ความ 1) ร้อยละของ
เอกลักษณ์และพัฒนา เข้าใจและพัฒนาทักษะ นักศึกษาที่ได้รับ
นักศึกษาคณะ
ด้านศิลปะและ
การพัฒนา
วิทยาการจัดการ
วัฒนธรรมไทยร่วมกับ 2) ร้อยละของ
สานักศิลปะและ
จานวนชิ้นงานที่
วัฒนธรรม
พัฒนา
5) โครงการแก้วรวมช่อ 1) เพื่อส่งเสริม
ระดับความพึง
บุคลิกภาพอันดีของ
พอใจของ
นักศึกษาและตระหนักถึง บุคลากรและ
การแต่งกายอย่างถูก
นักศึกษาต่อการ
ระเบียบ
มีส่วนร่วมใน
2) เพื่อให้นักศึกษาได้มี โครงการ
พื้นที่ในการแสดง
ศักยภาพ
6) กิจกรรมพัฒนา
เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ร้อยละของ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

นักศึกษา
คณะ
วิทยาการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จัดการ
85
85
85
85
85
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ผู้บริหาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
คณะ
อาจารย์
เทคโนโลยี
บุคลากร
อุตสาหกรรม
และนักศึกษา
คณะเทคโนฯ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

คณะ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
นักศึกษาในโครงการ
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ

7) โครงการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้ 3
ศิลป์ รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

8) โครงการลอย
กระทง “อนุรักษ์
ประเพณีไทยและ
สิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์
โครงการ
ตามความร่วมมือทาง
วิชาการ ร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย
ต่างประเทศกับ
มหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้หา
ความรู้ทราบถึงประวัติ
การดาเนินชีวิตและ
อื่นๆ ในแหล่งเรียนรู้ 3
ศิลป์รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สวนสุนันทา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เครือข่ายความ
ร่วมมือ
ต่างประเทศที่มี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน
1) ร้อยละจานวน
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 1) ร้อยละของ
และพัฒนาให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วม
และบุคลากรเห็น
2) ร้อยละความ
ความสาคัญประเพณี พึงพอใจของผู้เข้า
ลอยกระทง
โครงการโครงการ
3) ระดับความรู้

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
50

50

50

50

50 บุคลากร คณะ
ศิลปกรรมฯ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากรและ
85
85
85
90
90
นักศึกษา
บัณฑิต
วิทยาลัย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.35 4.35 4.45 4.45 4.55

ศิลปกรรม
ศาสตร์

-

-

-

-

-

บัณฑิต
วิทยาลัย

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิทยาลัย
85
85
85
85
85
วิทยาลัย
นานาชาติ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นานาชาติ
85
85
85
85
85

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ความเข้าใจของ
นักศึกษาในเรื่อง
อนุรักษ์ประเพณี
ไทยและ
สิ่งแวดล้อมที่เข้า
ร่วมประกวด
ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณ์
ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
หน่วยงาน

9) โครงการส่งเสริม 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุมชน
2) เพื่อปลูกจิตสานึกให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน
เกิดความตระหนักเข้ามา
มีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานภูมิ
ปัญญา คุณค่าทาง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน
10) โครงการ “การ 1) เพื่อพัฒนานักศึกษา 1) จานวน
พัฒนาคุณลักษณะด้าน ในด้านคุณธรรมและ
ผู้เข้าร่วม
คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมหลักธรรมที่ ดี โครงการ
แห่งวิชาชีพพยาบาล ในการนาไปใช้ใน
2) ระดับความพึง

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

บุคลากร 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 วิทยาลัย
นักศึกษา
นวัตกรรมและ
ของ
การจัดการ
วิทยาลัย
และ
บุคคลทั่วไป

100 100 100 100 100
คน
คน
คน
คน
คน
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

นักศึกษา
พยาบาล
ชัน้ ปีที่ 4

304,100 304,100 304,100 304,100 304,100

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ชีวติ ประจาวัน
4”
2) เพื่อฝึกอบรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษาให้เกิดผล
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ
11) โครงการฝากตัวเป็น เพื่อปลูกจิตรสานึก
ศิษย์และอัญเชิญตรา ให้กับนักศึกษาได้
พระราชลัญจกร
ตระหนักและเห็น
นักศึกษาใหม่
ความสาคัญของพิธี
“ฝากตัวเป็นศิษย์และ
อัญเชิญตามลัญจกร”

12) แหล่งเรียนรู้
วิทยาลัย
การภาพยนตร์ฯ เรื่อง
ขนมข้าวตูแก้วเจ้าจอม

เพื่อสนับสนุนนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการออกแบบ
องค์ความรู้ เรื่อง การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ขนมข้าวตูแก้วเจ้าจอม
นาเสนอในรูปแบบแอนิ
เมชั่น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

พอใจของผู้เข้า
ร่วมโครงการ

1) จานวน
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใ
นโครงการ
1) จานวน
นักศึกษาที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
2) ร้อยละของ
การรับรู้
ภาพลักษณ์ใน

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

200
คน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

นักศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วิทยาลัยสห
ชัน้ ปีที่ 1
เวชศาสตร์
ของ
วิทยาลัย

ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
โครงการ
นักศึกษา
สาขาการ
สร้างสรรค์
และสื่อ

-

-

-

-

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสด
งและสื่อใหม่

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

13) โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม ประจาปี
การศึกษา
2563

วัตถุประสงค์
โครงการ

1) เพื่อปลูกจิตสานึก
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนา
ระเบียบวินัยให้กับ
นักศึกษา
2) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในการดารงชีวติ
ให้กับนักศึกษา
3) เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษาได้พัฒนา
จิตใจให้ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีความ
กตัญญูกตเวที มี
สัมมนาคารวะและปรัง
ปรุงพฤติกรรมตนเอง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
การดาเนินงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมด้าน
อาหารและ
ดอกไม้ประจา
วังสวนสุนันทา
1) จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
2) ระดับความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
การมีส่วนร่วม
โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ดิจิทัล
วิทยาลัย
ภาพยนตร์
ฯ

4 00
คน

4 00
คน

4 00
คน

4 00
คน

4 00
คน

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

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

64

กิจกรรม/โครงการ
14) โครงการสืบทอด
มรดกและสืบ
สานวัฒนธรรมสวน
สุนันทา

15) โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัต
ลักษณ์สวนสุนันทา

วัตถุประสงค์
โครงการ
ได้อย่างถูกต้อง
1) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้เกิด
ความภาคภูมใิ จเห็น
ความสาคัญในด้าน
การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสืบสานวัฒนธรรม
สวนสุนันทา
2) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
เผยแพร่ศลิ ปวัฒน
ธรรมและศิลป
วัฒนธรรมสวนสุนันทา
1) เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีทักษะทาง
ศิลปวัฒนธรรมสวน
สุนันทาตามอัตลักษณ์
สวนสุนันทา
2) เพื่อให้นักศึกษาเห็น
ความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมสวน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25

นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระดับ
4.25

นักศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.25 4.25 4.25 4.25

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

สุนันทา

3.5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1) โครงการครุศาสตร์
จิตอาสากับศูนย์
ศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย์

1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การบริการทางวิชาการ
ของคณะครุศาสตร์
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
การสอนตามวิชาชีพ แก่
ชุมชน
2) โครงการสร้าง
เพื่อส่งเสริมความ
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปะและ
ร่วมมือด้านศิลปะ
วัฒนธรรมกับเครือข่าย
และวัฒนธรรม
ร่วมกับสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
3) กิจกรรมเครือข่าย 1) เพื่อส่งเสริมและ
ความร่วมมือด้านศิลปะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
และวัฒนธรรมร่วมกับ ร่วมกิจกรรมร่วมกับ
สานักศิลปะและ
เครือข่ายทั้งภายในและ
วัฒนธรรมหรือ
ภายนอกหน่วยงาน
หน่วยงานภายนอก
2) นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการการ รับรู้
ภาพลักษณ์ในการ

จานวนนักศึกษา 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน
และบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

10
คน

นักศึกษาทุน
เพชรสุนันทา
ทุกชัน้ ปี

-

-

-

-

-

คณะ
ครุศาสตร์

จานวนเครือข่าย

1
1
1
1
1
นักศึกษา
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย คณะวิทย์ฯ

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

1) จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณ์
ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

50
50
50
50
50
นักศึกษา
คน
คน
คน
คน
คน คณะมนุษย์ฯ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

-

-

-

-

-

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
4) โครงการสร้าง
เพื่อส่งเสริมความ
เครือข่ายความ ร่วมมือ ร่วมมือด้านศิลปะและ
ด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมกับเครือข่าย
วัฒนธรรม
ร่วมกับสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
5) โครงการนิทรรศการ เป็นเวทีสาหรับนักศึกษา
แสดงผลงาน
ในการแสดงผลงาน
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาตรี และเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่องานสถาปัตยกรรม
ผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการ รวมถึงให้
นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิบัตงิ านจริงในการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

จานวนเครือข่าย

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1

1

1

1

1

นักศึกษา
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย คณะวิทยาการ
จัดการ

-

-

-

-

-

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ผู้บริหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
คณะ
พอใจของ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
อาจารย์
เทคโนโลยี
บุคลากรและ
บุคลากร
อุตสาหกรรม
นักศึกษาต่อการ
และนักศึกษา
มีส่วนร่วมใน
คณะเทคโนฯ
โครงการ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

จัดนิทรรศการโดย
บูรณาการร่วมกับ
รายวิชาการออกแบบจัด
แสดงนิทรรศการ และ
รายวิชาวิทยานิพนธ์
6) โครงการการมีส่วน 1) เพื่อจัดกิจกรรมใน
ร่วมของเครือข่ายและ การพัฒนานักศึกษา ให้
ท้องถิ่นในการพัฒนา ได้รับความรู้ที่
มหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
2) เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับ
นักศึกษาให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน หรือ การ
ประกอบอาชีพได้
7) โครงการสร้าง
เพื่อส่งเสริมความ
เครือข่ายความ ร่วมมือ ร่วมมือด้านศิลปะและ
ด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมกับเครือข่าย
วัฒนธรรม
ร่วมกับสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ นักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
คณะ
เครือข่ายที่มี
80
80
80
80
80
คณะ
ศิลปกรรม
ผลผลิตร่วมกัน
ศิลปกรรมฯ
ศาสตร์
และเป็น
ประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย

จานวนเครือข่าย

1

1

1

1

1

นักศึกษา
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย วิทยาลัย
นานาชาติ

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
นานาชาติ

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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8) โครงการปฏิบัติ
ธรรมและกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

1) เพื่อเผยแพร่
ร้อยละของการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
ความสาคัญของสถาบัน รับรู้ภาพลักษณ์ 85
85
85
85
85
ชาติศาสนา
ในการดาเนินงาน
พระมหากษัตริย์รวมถึง ด้านศิลปะและ
คุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมของ
วัฒนธรรมและ ค่านิยม หน่วยงาน
ไทย
2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดความสามัคคี ความ
มีนาใจเอื
้
อ้ อาทรต่อกัน มี
การทางานเป็นหมู่คณะ
มีจิตสาธารณะ มี การ
บาเพ็อสาธารณ
ประโยชน์ร่วมกัน
9) โครงการสร้าง
เพื่ออนุรักษ์ความเป็น จานวนเครือข่าย 1
1
1
1
1
เครือข่ายความร่วมมือ ไทย และการมีส่วน
ความร่วมมือด้าน เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
ด้านศิลปะและ
ร่วมด้านศิลปะและ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการส่ง วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
เข้าประกวดมารยาทกับ
หน่วยงานภายนอก
10) โครงการเรียนรู้ดา้ น เพื่ออนุรักษ์
1) จานวน
100 100 100 100 100

บุคลากร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วิทยาลัย
นักศึกษา
นวัตกรรม
ของ
และการ
วิทยาลัย
จัดการ
และ
บุคคลทั่วไป

ตัวแทน
นักศึกษา
พยาบาล

นักศึกษา

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
พยาบาล
และสุขภาพ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิทยาลัยสห

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ศิลปวัฒนธรรมและการ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถี นักศึกษาที่มีสว่ น
ท่องเที่ยว จ.
พื้นบ้านของชุมชนผ่าน ร่วมในโครงการ
สมุทรสงคราม
การจัดกิจกรรมต่างๆ 2) ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
11) กิจกรรมความ
ดาเนินกิจกรรมความ 1) จานวน
ร่วมมือเคลือข่ายด้าน ร่วมมือเคลือข่ายด้าน ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ศิลปะวัฒนธรรม
ศิลปะวัฒนธรรม
2) ร้อยละของการ
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รับรู้ภาพลักษณ์ใน
(ภายใต้โครงการบริการ
การดาเนินงานด้าน
วิชาการ ปีงบประมาณ
ศิลปะและ
2564)
วัฒนธรรม
12) โครงการสร้าง
1) เพื่อส่งเสริมและ
1) ร้อยละความ
เครือข่ายความร่วมมือ อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม พึงพอใจของ
ด้านศิลปะและ
ระหว่างวิทยาลัยกับ
ผู้เข้าร่วม
วัฒนธรรมกับชุมชน
ชุมชนและท้องถิ่น
โครงการ
2) เพื่อสร้างเครือข่าย 2) จานวน
ความร่วมมือกับชุมชน เครือข่ายความ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
คน

คน

คน

คน

คน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

30
คน

30
คน

30
คน

30
คน

30
คน

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

1
เครือ

1
เครือ

1
เครือ

1
เครือ

1
เครือ

ชัน้ ปีที่ 1
ของ
วิทยาลัย

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชน
ทั่วไป

เวชศาสตร์

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
การ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแ
สดงและสื่อ
ใหม่

นักศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 วิทยาลัย
วิทยาลัย
สถาปัตยกร
สถาปัตยก
รมศาสตร์
รรมศาสตร์
ชุมชน

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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13) โครงการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์ร่วมกับ
เครือข่าย

14) โครงการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

และท้องถิ่นในด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมมือด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ข่าย

1. เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้
ระหว่างเครือข่าย
พิพธิ ภัณฑ์
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
1. เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่ง
กันและกัน เพื่อขยาย
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ

ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
พอใจของ
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ผู้รับบริการและ
กลุ่ม เครือข่าย
ทางพิพิธภัณฑ์

- นักศึกษา 200,000 200,000200,000 200,00 200,000 สานักศิลปะ
- บุคลากร
0
และ
- บุคคล
วัฒนธรรม
ทั่วไป

ระดับความพึง
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
พอใจของ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
ผู้รับบริการและ
กลุ่มเครือข่ายทาง
พิพธิ ภัณฑ์

- นักศึกษา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สานักศิลปะ
- บุคลากร
และ
- บุคคล
วัฒนธรรม
ทั่วไป

วัตถุประสงค์
โครงการ

ข่าย

ข่าย

ข่าย

ข่าย

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เครือข่าย
15) โครงการเผยแพร่ 1) เพื่อเป็นการ
ระดับความพึง
และแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ พอใจของ
ศิลปวัฒนธรรมสู่
ความรู้ซึ่งกันและกัน ผู้รับบริการและ
เครือข่าย
เพื่อขยายความร่วมมือ กลุ่มเครือข่ายทาง
กับเครือข่าย
พิพธิ ภัณฑ์
2) เพื่อแสวงหาเครือข่าย
ในการสร้างความ
ร่วมมือด้านพัฒนา
ศักยภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
16) โครงการสาน
1) เพื่อเผยแพร่องค์
ระดับความพึง
ความสัมพันธ์การ
ความรู้ผ่าน
พอใจของ
เผยแพร่พิพิธภัณฑ์
เว็บไซต์ “Museum
เครือข่ายความ
แหล่งเรียนรู้
Thailand” และ
ร่วมมือ
ศิลปวัฒนธรรม
เอกสาร เผยแพร่ สู่
เครือข่ายทาง
พิพธิ ภัณฑ์
2) เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ การ
สนับสนุนส่งเสริม และ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - นักศึกษา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สานักศิลปะ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 - บุคลากร
และ
- บุคคล
วัฒนธรรม
ทั่วไป

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ องค์ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สานักศิลปะ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ศิลปวัฒนธ
และ
รรมสวน
วัฒนธรรม
สุนันทา

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

พัฒนาพิพิธภัณฑ์แหล่ง
เรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม

3.6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
1) โครงการนวดเพื่อ
สุขภาพ

2) โครงการปฏิบัติ
ธรรมและกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์

เพือ่ ฝึกทักษะผู้นวด
สามารถการนวดแผน
ไทยในลักษณะการ
นวดเพื่อสุขภาพได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยขยายผลสู่
บุคลากรนักศึกษาและ
ชุมชน

1) ร้อยละจานวน
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมใน
โครงการ
1) เพื่อเผยแพร่
ร้อยละของการ
ความสาคัญของสถาบัน รับรู้ภาพลักษณ์
ชาติศาสนา
ในการ
พระมหากษัตริย์รวมถึง ดาเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ศิลปะและ
วัฒนธรรมและ ค่านิยม วัฒนธรรมของ
ไทย
หน่วยงาน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากรและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
85
85
85
90
90
นักศึกษา
บัณฑิต
วิทยาลัย
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.35 4.35 4.45 4.45 4.55

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
85
85
85
85
85

บัณฑิต
วิทยาลัย

บุคลากร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 วิทยาลัย
นักศึกษา
นวัตกรรม
ของ
และการ
วิทยาลัย
จัดการ
และ
บุคคลทั่วไป
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดความสามัคคี ความ
มีนาใจเอื
้
อ้ อาทรต่อกัน มี
การทางาน เป็นหมู่คณะ
มีจิตสาธารณะ มี การ
บาเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ร่วมกัน
3) โครงการส่งเสริม เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริม 1) จานวน
ศิลปะและวัฒนธรรมวิถี การศึกษาค้นคว้า
นักศึกษาที่มีสว่ น
ชีวติ พืน้ บ้าน
รวบรวมข้อมูลและ
ร่วมในโครงการ
เอกสาร ที่เกี่ยวกับ
2) ระดับความพึง
ศิลปวัฒนธรรม โดย พอใจของ
มุง่ เน้นศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาต่อการมี
ท้องถิ่น
ส่วนร่วมใน
โครงการ
4) กิจกรรมความ
ดาเนินกิจกรรมความ 1) จานวน
ร่วมมือเคลือข่ายด้าน ร่วมมือเคลือข่ายด้าน ผู้เข้าร่วม
ศิลปะวัฒนธรรม
ศิลปะวัฒนธรรม
โครงการ
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
2) ร้อยละของการ
(ภายใต้โครงการบริการ
รับรู้ภาพลักษณ์
วิชาการ ปีงบประมาณ
ในการดาเนินงาน

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

100
คน

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
4.51 4.51 4.51 4.51 4.51

30
คน

30
คน

30
คน

30
คน

30
คน

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

ร้อย
ละ
85

นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 1
ของ
วิทยาลัย

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชน
ทั่วไป

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

-

-

-

-

-

วิทยาลัย
การ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแ
สดงและสื่อ
ใหม่
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กิจกรรม/โครงการ
2564)
5) โครงการสาน
ความสัมพันธ์การ
เผยแพร่พิพิธภัณฑ์
แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
งบประมาณ (บาท)
กลุ่ม
หน่วยงาน
2559 2560 2561 2562 2563 เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563

ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
1) เพื่อการแลกเปลี่ยน ระดับความพึง ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่ง
พอใจของ
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
กันและกัน
ผู้รับบริการและ
2) เพื่อเสริมสร้าง
กลุ่ม เครือข่าย
ความสัมพันธ์และจัด ทางพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่าย

- นักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สานักศิลปะ
- บุคลากร
และ
- คนในชุม
วัฒนธรรม
ชม
-บุคคล
ทั่วไป

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2563
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

1. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
1) โครงการรณรงค์ และส่งเสริม เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของ
เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้า คณะครุศาสตร์มีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์
ไทย (ทุกวันศุกร์)
และ สืบสานวัฒนธรรมไทยโดยการแต่ง
กายด้วยผ้าไทย

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

80 คน

บุคลากร
ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์ สิงหาคม 2564

-

คณะ
ครุศาสตร์

2) โครงการรณรงค์แต่งกายด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ
ผ้าไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
เน้นความเป็นวัง

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากเป้าหมายของโครงการ
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้าโครงการ

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

บุคลากร
คณะวิทย์ฯ

ตุลาคม 2563
- เมษายน 2564

-

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

3) โครงการส่งเสริมเรียนรู้
ความเป็นวังสวนสุนันทา

ส่งเสริมให้นักศึกษาทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาของวังสวน สุนันทา

4) โครงการอนุรักษ์ขนมไทย

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ร้อยละ 85
เข้าโครงการ
3) ระดับความรู้ของนักศึกษาที่ ระดับ 4.00
เข้าร่วมโครงการ
1) ระดับความรู้ ความเข้าใจ
ระดับ 4.00

นักศึกษา
คณะวิทย์ฯ

มกราคม 2564

15,000

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

ผู้บริหาร

เมษายน 2564

15,000

คณะ
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กิจกรรม/โครงการ
ชาววัง

วัตถุประสงค์โครงการ
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การศึกษาวิธีการทาขนมช่อม่วง
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการรับรู้เอกลักษณ์ ของคณะ “เน้น
ความเป็นวัง”
3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีสว่ นร่วม ในกิจกรรมการการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ร่วมกับสานัก ศิลปะและวัฒนธรรม

5) โครงการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และพัฒนา
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
6) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ไทย 1) เพื่อเป็นการรณรงค์สง่ เสริมให้บุคลากร
การแต่งกายด้วยผ้าไทย
แต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานความเป็นไทย
2) เพื่อให้ตระหนักรูใ้ นคุณค่าวัฒนธรรม
การแต่งกายที่ดงี ามของชาติ
7) โครงการพัฒนาเอกลักษณ์
เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
8) โครงการวันอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

เกี่ยวกับวิธีการทาขนมไทยชาววัง
2) ร้อยละของการรับรู้
เอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง”
3) ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ 85

คณาจารย์
บุคลากร
และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

ร้อยละ 85

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นักศึกษาและ
บุคลากรคณะ
ศิลปกรรมฯ
บุคลากรและ

หน่วยงาน
มนุษยศาสตร์ฯ

1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ร้อยละ 85
นักศึกษา
มกราคม –
การพัฒนา
ร้อยละ 85 คณะวิทยาการ มีนาคม 2564
2) ร้อยละของจานวนชิน้ งานที่
จัดการ
พัฒนา
ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ
ผู้บริหาร
กันยายน 2563 –
บุคลากรและนักศึกษาต่อการมี
4.51
อาจารย์ และ
ตุลาคม 2564
ส่วนร่วมในโครงการ
บุคลากรคณะ

ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ ร้อยละ 85
ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ
เป็นวัง”
1) ร้อยละจานวนบุคลากรและ ร้อยละ 85

งบประมาณ
ที่ได้รับ

-

คณะ
วิทยาการจัดการ

-

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มีนาคม –
สิงหาคม 2564

200,000

คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

ตุลาคม 2563 –

-

บัณฑิตวิทยาลัย
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กิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย

9). โครงการรณรงค์แต่ง
กายด้วยผ้าไทย

10) โครงการส่งเสริมเรียนรู้
ความเป็นวังสวนสุนันทา

11) โครงการรณรงค์แต่งกาย
ด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

บุคลากรเห็นความสาคัญของการแต่งกาย นักศึกษาที่มีสว่ นร่วมใน
ผ้าไทยซึ่งเป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียม โครงการ
ประเพณีที่เป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ สังคม
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.35
บุคลากรและนักศึกษาต่อ การ
มีส่วนร่วมในโครงการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 85
วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ โครงการจากเป้าหมายของ
สานวัฒนธรรมไทย เน้นความเป็นวัง
โครงการ
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ร้อยละ 85
เข้าโครงการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทราบถึง 1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 85
ประวัตคิ วามเป็นมาของวังสวนสุนันทา โครงการ
จากเป้าหมายของโครงการ
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ร้อยละ
เข้าโครงการ
85
3) ระดับความรู้ของนักศึกษาที่ ระดับ 4.00
เข้าร่วมโครงการ
เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของ ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ ร้อยละ 85
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีสว่ น ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
เป็นวัง”
วัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายด้วยผ้า
ไทย

นักศึกษา
บัณฑิต
วิทยาลัย

กันยายน 2564

บุคลากรของ
วิทยาลัย
นานาชาติ

ตุลาคม 2563 –
เมษายน 2564

-

วิทยาลัย
นานาชาติ

นักศึกษาของ
วิทยาลัย
นานาชาติ

มกราคม 2564

15,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

บุคลากร

ตุลาคม 2563 มีนาคม 2564

-

วิทยาลัย
นวัตกรรมและการ
จัดการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

12) โครงการรณรงค์
และส่งเสริมเอกลักษณ์การ
แต่งกายชุดผ้าไทย (ทุกวัน
ศุกร์)
13) โครงการส่งเสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพ เมนูเด็ด
“ชะครามท้องถิ่น ตารับวัง
สวนสุนันทา”
14) โครงการเอกลักษณ์
ระดับหน่วยงาน

เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์บุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ ในการมีสว่ นร่วม
อนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยโดยการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย
1) เพื่อให้รู้จักประโยชน์ของอาหารเพื่อ
สุขภาพ
2) เพื่อศึกษาค้นคว้าอาหารประจาท้องถิ่น
ตารับวังสวนสุนันทา
เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม
ในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”

15) โครงการจิตอาสา
กิจกรรมเพื่อสังคมประจาปี
การศึกษา 2563 (ผ่าน
ระบบออนไลน์)

1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรม 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับ
2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวติ โครงการ
ให้กับนักศึกษาและพัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี
ระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มี
สัมมนาคารวะและปรับปรุงพฤติกรรม
3) เพื่อเส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษา
เป็นจิตอาสา
1) เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/

16) โครงการเผยแพร่องค์

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้า ร่วมโครงการ
1) จานวนนักศึกษา ที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการมีสว่ น
ร้อยละของการรับรู้
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“เน้นความเป็นวัง”

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

บุคลากร
วิทยาลัย
พยาบาล
และสุขภาพ
500 คน บุคลากรและ
นักศึกษา
ระดับ 4.51 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์
ร้อยละ 85 นักเรียนและ
นักศึกษาของ
วิทยาลัย และ
ประชาชนทั่วไป
400 คน
นักศึกษา
ระดับ 4.51

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

40 คน
ระดับ 4.51

80 คน

นักศึกษาของ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

-

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

มีนาคม 2564

30,000

วิทยาลัย
สหเวชศาสตร์

ปีการศึกษา
2563

-

สิงหาคม 2563

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
วิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

มกราคม 2564

10,000

วิทยาลัย

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
ความรู้มุมมองความเป็นวัง
ผ่านการถ่ายทอดการวาด
เส้นสถาปัตยกรรมอาคาร
อนุรักษ์
17) โครงการเอกลักษณ์
ระดับหน่วยงาน การพัฒนา
เอกลักษณ์ เพื่อเน้นความ
เป็นวังของสานักวิชาการศึกษา
ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ ประจาปี
การศึกษา 2563
18) โครงการรณรงค์
การแต่งกายด้วยผ้าไทย
(2 วัน ต่อ สัปดาห์)

19) โครงการนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม
20) โครงการสืบทอดมรดก

วัตถุประสงค์โครงการ
การวาดเส้นสถาปัตยกรรมอาคารอนุรักษ์
2) เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยด้าน
การส่งเสริม
เผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยงาน “เน้น
ความเป็นวัง”
เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรของ
สานักวิชาการ ศึกษาทั่วไปฯมีสว่ นร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
กิจกรรม
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

2) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ
เป็นวัง
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ น
จานวนองค์ความรู้ดา้ นศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนัน
และวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ทาในรูปแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เผยแพร่
ระดับความพึงพอใจของ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

วิทยาลัย

มีนาคม –
เมษายน 2564

-

สานักวิชาการ
ศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์

-

สานักงาน
อธิการบดี

ตุลาคม 2563 กรกฎาคม
2564

160,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

มกราคม –

100,000

สานักศิลปะและ

ระดับ 4.51 บุคลากรภายใน สิงหาคม 2563สานักงาน
กรกฎาคม
อธิการบดี
2564

1 องค์
ความรู้

- นักศึกษา
- บุคลากร
- คนในชุมชม
- บุคคลทั่วไป

ระดับ 4.51 - นักศึกษา

หน่วยงาน
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ร้อยละ 85

ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ ระดับ 4.52 บุคลากรภายใน
การดาเนินงานตามเอกลักษณ์
สานัก GE
ของมหาวิทยาลัย “เน้นความ
เป็นวัง”

1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ระดับความความพึงพอใจ
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาการ เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แต่งกายด้วยผ้าไทย

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้

ค่า
เป้าหมาย

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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80

กิจกรรม/โครงการ
และสืบสานวัฒนธรรมสวน
สุนันทา

21) โครงการพัฒนาการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรม
22) โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

23) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ
เกิดความภาคภูมิใจเห็นความสาคัญใน
ด้านการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน
วัฒนธรรมสวนสุนันทา
2) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมสวน
สุนันทา
เพื่อพัฒนากระบวนการเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้ มูล
เกี่ยวกับประวัติ เจ้านายฝ่ายในวังสวนสุนัน
ทา
2) เป็นการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่
บุคคลทั่วไปมากยิ่งขึน้
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน
วัฒนธรรม

มีนาคม 2564

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับ 4.51 - นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป
ร้อยละ 100 - นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

มกราคม –
มีนาคม 2564

80,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กรกฎาคม 2564
มกราคม –
กรกฎาคม 2564

ไม่มกี ารใช้
งบประมาณ

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละของความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ร้อยละ 80 - นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

สิงหาคม 2563
- กรกฏาคม
2564

ไม่มกี ารใช้
งบประมาณ

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

2. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู”้
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
1) โครงการพัฒนาการ
ให้บริการแหล่งเรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรม
2) โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

เพื่อพัฒนากระบวนการเยี่ยมชมแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ขอ้ มูล
เกี่ยวกับประวัตเิ จ้านายฝ่ายในวังสวนสุนัน
ทา
2) เป็นการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่
หลายแก่บุคคลทั่วไปมากยิ่งขึน้
เพื่อเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ชาววังสวนสุนันทาในสื่อโซเชียวมิเดีย
จานวน 3 ช่องทาง

ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51 - นักศึกษา
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่ง
- บุคลากร
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
- บุคคลทั่วไป
ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 100 - นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

จานวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทา

3 องค์
ความรู้

4) โครงการนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมชาววังสวนสุนันทาใน
รูปแบบการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

จานวนองค์ความรู้ดา้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่

1 องค์
ความรู้

5) โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ดา้ นศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ Google
Arts & Culture

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นศิลปะและ
วัฒนธรรมของวังสวนสุนันทาในระดับ
นานาชาติ

จานวนองค์ความรู้ดา้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมทีได้รับการ
เผยแพร่

3
องค์ความรู้

3) โครงการพัฒนาองค์
ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์

- นักศึกษา
- บุคลากร
- คนในชุมชม
- บุคคลทั่วไป
- นักศึกษา
- บุคลากร
- คนในชุมชม
- บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

มกราคม –
มีนาคม 2564

80,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

มกราคม –
กรกฎาคม 2564

-

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

เมษายน –
พฤษภาคม
2564

80,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตุลาคม 2563 กรกฎาคม
2564

160,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

สิงหาคม 2563
- กรกฏาคม
2564

-

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
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วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

29 มกราคม
2564

35,000

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

บุคลากร
นักศึกษา
คณะฯ
ประชาชนใน
ชุมชน
และบุคคล

พฤศจิกายน
2563

5,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

หน่วยงาน

3. เพื่อกาหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
3.1 โครงการน้อมราลึกถึง พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ พระราชวงศ์
1) โครงการราลึกในพระ
1) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
กรุณาธิคุณ สมเด็จพระ
นักศึกษา มีสว่ นร่วม ในการราลึกพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า
นิภานภดล วิมล
ฟ้านิภานภดล
ประภาวดี กรมขุนอู่ทอง
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร
เขตขัตติยนารี
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการรับรู้เอกลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“เน้นความเป็นวัง”
3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีสว่ นร่วม ในกิจกรรมการการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
2) โครงการ “พิธีบวงสรวงและ เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับบุคลากร
บาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน นักศึกษา ได้ตระหนักและเห็น
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า
ความสาคัญของพิธีบวงสรวงและ
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราช บาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่
เทวี”
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ร้อยละของการรับรู้
เอกลักษณ์ “เน้นความเป็น
วัง”
3) ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1) ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา และบุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมในโครงการ
2) จานวนบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ

120 คน
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85
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3) โครงการปฏิบัติ
ธรรมและกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์

4) โครงการสุนันทาราลึก

5) โครงการวันมหิดล

วัตถุประสงค์โครงการ

1) เพื่อเผยแพร่ความสาคัญของสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ค่านิยมไทย
2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี
ความมีน้าใจเอือ้ อาทรต่อกัน มีการทางาน
เป็นหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มี การ
บาเพ็ญร่วมกัน
เพื่อปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาได้
ตระหนักและราลึกแค่สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
1) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ได้ถวายสักการะ และราลึกถึงพระเกียรติ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ธ.ค2563-เม.ย
2564

30,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

บุคลากรและ
นักศึกษา
ระดับ 4.51 วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

พฤศจิกายน
2563

5,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

300 คน
ระดับ 4.51

24 กันยายน
2563

-

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

3) ร้อยละของบุคลากร
ร้อยละ
นักศึกษาที่ได้ตระหนักและเห็น
85
ความสาคัญของพิธีบวงสรวง
และบาเพ็ญกุศลทักษิณานุ
ประทานถวายแด่สมเด็จ พระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระ
บรมราชเทวี
ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ ร้อยละ85
ในการดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของหน่วยงาน

1) จานวนนักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม ใน
โครงการ
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ

กลุ่ม
เป้าหมาย

หน่วยงาน

ทั่วไป

บุคลากร
นักศึกษาของ
วิทยาลัย และ
บุคคลทั่วไป

200 คน

บุคลากรและ
นักศึกษา
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6) โครงการวันภูมปิ ัญญา
การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

7) โครงการเพิ่มแหล่งเรียนรู้

8) โครงการวันปิยมหาราช

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

คุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนกที่มีตอ่ วงการ
แพทย์และการสาธารณสุขของไทย
2) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา มีสว่ นร่วมในการสืบสาน
กิจกรรม
ที่แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที
1) เพื่อถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
2) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของไทย
เพื่อกาหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณา
ที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราชของ
ปวงชนชาวไทย

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
ต่อกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการมีสว่ น
ร่วมในโครงการ

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
ในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

250 คน
ระดับ 4.51

1 แหล่ง

บุคลากรและ
พฤศจิกายน
นักศึกษา
2563
วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์
บุคลากรและ กรกฎาคม 2563
นักศึกษาของ – สิงหาคม 2564
วิทยาลัย
- บุคลากร
- นักศึกษา

1 วัน

30,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

3,500
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ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

9) โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่องใน เพื่อน้อมอุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จพระ
วโรกาสวันคล้ายวันทิวงคต
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และเจ้านาย
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี ฝ่ายในที่เคยประทับอยู่ในวังสวนสุนันทา
รัตน์ พระบรมราชเทวี

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
ต่อกลุม่ เป้าหมาย ที่กาหนด
ร้อยละ 85
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการมีสว่ น
ร่วมในโครงการ

- บุคลากร
- นักศึกษา

พฤษภาคม 2564

10,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

10) โครงการบวงสรวงและ
บาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า
สุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราช
เทวี

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ บุคลากรต่อ
การมี่ส่วน ร่วมในโครงการ

ร้อยละ 85 - นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

10 พฤศจิกายน
2563

120,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละ 100 - นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

มีนาคม 2564

50,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้ กับ บุ ค ล า ก ร
นักศึกษา ได้ตระหนัก และเห็น
ความสำคัญ ของพิธีบวงสรวงและ
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุ ประทานถวายแด่
สมเด็จพระนางเจ้า สุนันทากุมารีรัตน์
พระบรมราชเทวี
11) โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่อง 1. เพื่อน้อมอุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จ เจ้า
ในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จ
ฟ้าฑิฆัมพรฯ และเจ้านายที่เคยประทับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคล อยู่ในสวนสุนันทา
ฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีรา
2. เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดงี ามของชาว
เมศร์
พุทธ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

หน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

86

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

12) โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่อง เพื่อ น้อมอุ ทิศถวายกุศ ลแด่ พ ระวิม าดา
ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระ เธอฯ และเจ้านายที่เคยประทับ
วิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินี อยู่ในสวนสุนันทา
นาฎ ปิยมหาราช ปดิวรัดา
13) โครงการบาเพ็ญกุศลเนื่อง 1. เพื่อน้อมอุทิศถวายกุศลแด่สมเด็จพระ
ในวันคล้ายวันทิวงคตสมเด็จ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และเจ้านาย
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฝ่ายในทีเ่ คยประทับอยู่ในวังสวนสุนันทา
พระบรมราชเทวี
2. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
3. เพื่ อ ความเป็ น สิ ริม งคลแก่ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดงี ามของชาว
พุทธ
3.2 โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย
1) โครงการวันครูแห่งชาติ
1) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และ
2564
ธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดืงามของชาติ
2) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้
ธรรมเนียมปฏิบัตกิ ารจัดงานวันครู
แห่งชาติ
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูวชิ าชีพ
2) โครงการลอยกระทง
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับ 4.51 - นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

พฤษภาคม มิถุนายน 2562

40,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระดับ 4.51 - นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

พฤษภาคม 2564

50,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

นักศึกษา
และบุคลากร

16 มกราคม
2564

60,000

คณะครุศาสตร์

นักศึกษา

ตุลาคม 2563

20,000

คณะ

1) จานวนนักศึกษาและบุคลากร 200 คน
ที่มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
2) ร้อยละของนักศึกษาและ
ร้อยละ 85
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85
นักศึกษาและบุคลากรต่อการ
จัดกิจกรรม
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
“อนุรักษ์ประเพณีไทยและ
สิ่งแวดล้อม”

วัตถุประสงค์โครงการ
และบุคลากรเห็นความสาคัญประเพณี
ลอยกระทง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้าโครงการ
3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาในเรื่องอนุรักษ์
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม
ที่เข้าร่วมประกวด
3) โครงการสืบสานประเพณี
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ 1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
สงกรานต์ รดน้าขอพรผู้ใหญ่
เห็นความสาคัญของประเพณีสงกรานต์ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้าโครงการ
4) โครงการ “สืบสานประเพณี 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
สงกรานต์” ประจาปี 2564
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม 2) ร้อยละของการรับรู้
ในกิจกรรมและเห็นถึงความสาคัญของการ ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีที่เป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ สังคม
2) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมการการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
5) โครงการ “ลูกพระนางร่วม เพื่อปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและ
1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ใจสืบสานประเพณีสงกรานต์
นักศึกษาเห็นความสาคัญและมีส่วนร่วม 2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ประจาปี 2564”
ในการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเพณีและสืบทอดความเป็น
3) ร้อยละของการรับรู้

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ร้อยละ 85

คณะวิทย์ฯ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน
วิทยาศาสตร์ฯ

ระดับ 4.00

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
120 คน
ร้อยละ 85

200 คน
ร้อยละ 85

นักศึกษา
และบุคลากร
คณะวิทย์ฯ
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

เมษายน 2564

25,000

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

เมษายน 2564

40,000

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

บุคลากร
นักศึกษา
คณะฯ ชุมชน
และบุคคล

เมษายน 2564

130,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
แบบอย่างที่ดตี อ่ สังคม

6) โครงการ “พิธีไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา”

7) โครงการ “ประเพณีลอย
กระทง”

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“เน้นความเป็นวัง”
4) ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ตระหนักถึง
ความสาคัญของงาน
สงกรานต์
เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับนักศึกษาได้
1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ตระหนักและเห็นความสาคัญของพิธีไหว้ นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม ใน
ครู
โครงการ
2) จานวนนักศึกษา ที่มีสว่ นร่วม
ในโครงการ
3) ร้อยละของบุคลากร
นักศึกษาที่ได้ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของพิธีไหว้ครู
เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับบุคลากร
1) ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาได้ตระหนักและเห็น
นักศึกษา และบุคลากรต่อการมี
ความสาคัญของประเพณีลอยกระทง
ส่วนร่วมในโครงการ
2) จานวนบุคลากรและนักศึกษา
ที่มีสว่ นร่วมในโครงการ
3) ร้อยละของบุคลากรนักศึกษา
ที่ได้ตระหนักและเห็นความ
สาคัญของประเพณีลอยกระทง

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ร้อยละ 85

ทั่วไป

นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 1 คณะฯ

23 กรกฎาคม
2563

15,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

บุคลากร
นักศึกษา
คณะฯ
ประชาชนใน
ชุมชนและ
บุคคลทั่วไป

30 ตุลาคม
2563

10,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

หน่วยงาน

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

8) โครงการพิธีไหว้ครู

เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับนักศึกษาได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
ไหว้ครู

9) โครงการรดน้าดาหัว
ขอพรผู้ใหญ่

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดน้าดาหัว
และประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คง
อยู่ตลอดไป

10) โครงการลอยกระทง
“อนุรักษ์ ประเพณีไทยและ
สิ่งแวดล้อม”

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรเห็นความสาคัญประเพณี
ลอยกระทง

11) โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์รดน้าขอพรผู้ใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้
เห็นความสาคัญของประเพณีสงกรานต์

12) โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีสงกรานต์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของคนไทยให้คงอยู่ ตลอดไป

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ กรกฎาคม 2563
บุคลากรและนักศึกษาต่อการมี
บุคลากร และ
ส่วนร่วมในโครงการ
นักศึกษาชั้นปี1
คณะเทคโนฯ
1) จานวนบุคลากรและนักศึกษา ร้อยละ 85 บุคลากร และ เมษายน 2564
ทีม่ สี ่วนร่วมในโครงการ
นักศึกษา บัณฑิต
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.35
วิทยาลัย
บุคลากรและนักศึกษาต่อการ มี
ส่วนร่วมในโครงการ
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ 85 นักศึกษาของ
พฤศจิกายน
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ร้อยละ 85
วิทยาลัย
2563
เข้าโครงการโครงการ
นานาชาติ
3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ ระดับ 4.00
นักศึกษา ในเรื่องอนุรักษ์
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อมที่
เข้าร่วมประกวด
1) ร้อยละของผู้เข้า ร่วมโครง
ร้อยละ 85 นักศึกษา และ เมษายน 2564
การ
บุคลากรของ
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ร้อยละ 85
วิทยาลัย
เข้าโครงการ
นานาชาติ
ร้อยละของการรับรู้ภาพ
ร้อยละ
บุคลากร
เม.ย 2564
ลักษณ์ในการดาเนินงาน
85
นักศึกษาของ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
วิทยาลัย และ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

2,500

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

5,000

บัณฑิตวิทยาลัย

20,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

25,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

10,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

13 โครงการวันสงกรานต์

14) โครงการไหว้ครู

15) โครงการเพิ่มแหล่งเรียนรู้

16) โครงการทาบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่สบื สานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
บุคคลทั่วไป
1) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรและ 5 เมษายน 2564
200 คน
เห็นความสาคัญของการสืบสานอนุรักษ์ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า ระดับ 4.51
นักศึกษา
ขนบ ธรรมเนียมประเพณีและสืบทอด
ร่วมโครงการ
วิทยาลัย
ความเป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ สังคม
สหเวชศาสตร์
2) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสิบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์
เพื่อปลูกจิตสานึกให้กับนักศึกษาได้
1) จานวนนักศึกษาที่มีสว่ นร่วม
150คน
นักศึกษา
25 สิงหาคม
ตระหนักและเห็นความสาคัญของพิธีไหว้ ในโครงการ
วิทยาลัย
2563
ครู
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51 สหเวชศาสตร์
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม ใน
โครงการ
เพื่อกาหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ ร้อยละ 100
นักเรียน/
ปีการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ ในการดาเนินงานด้าน ศิลปะ
นักศึกษา/
ศึกษา 2563
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ประชาชนทั่วไป
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณ
วันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้
บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้มีสว่ น
ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม
โครงการ

400 คน
ระดับ 4.51

อาจารย์
บุคลากร และ
นักศึกษา

มกราคม 2564

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

5,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

20,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
วิทยาลัย
โลจิสติกซ์และ
ซัพพลายเชน

-

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสาคัญของการสืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบทอด
ความเป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อสังคม
17) โครงการวิทยาลัยโลจิ
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สติกส์และซัพพลายเชน สืบ
วันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป
สานประเพณีไทย อนุรักษ์
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้
วัฒนธรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์ บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษาได้มีสว่ น
ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสาคัญของการสืบสาน
อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบ
ทอดความเป็นแบบอย่าง ที่ดตี อ่ สังคม
18) โครงการไหว้ครู ประจาปี 1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
การศึกษา 2563 (ผ่านระบบ ให้คงอยูก่ ับสังคมไทยตลอดไป
ออนไลน์)
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
การมีส่วนร่วมโครงการ

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาต่อ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

400 คน

เมษายน 2564

20,000

วิทยาลัย
โลจิสติกซ์และ
ซัพพลายเชน

500 คน

สิงหาคม 2563

-

วิทยาลัย
โลจิสติกซ์และ
ซัพพลายเชน

อาจารย์
บุคลากร และ
ระดับ 4.51
นักศึกษา

อาจารย์
บุคลากร และ
ระดับ 4.51
นักศึกษา

หน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

บุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา ได้มีสว่ น
ร่วมพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีตอ่ กัน
อย่างใกล้ชิด
3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมประเพณี
4) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็น
ความสาคัญของการสืบสาน อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบ
ทอดความเป็นแบบอย่างที่ดตี อ่ สังคม
19) โครงการถวายเทียนพรรษา 1) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาว
พุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป
2) เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรมีความสมัคร
สมานสามัคคีกันเป็นหมู่คณะ
20) โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ รดน้าดาหัว ขอพร
ผู้ใหญ่

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ร้อยละ 85

100 คน

กรกฎาคม 2563

10,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

200 คน

กรกฎาคม 2563

3,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

100 คน

พฤศจิกายน

3,000

ศูนย์การศึกษา

หน่วยงาน

การมีส่วนร่วมโครงการ

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการมีสว่ น
ร่วมในโครงการ
1) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ต่อกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
2) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มโี อกาส 2) ร้อยละความพึงพอใจของ
แสดงความเคารพต่อผูใ้ หญ่ เป็นการ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการมีสว่ น
ส่งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจอันดีงาม
ร่วมในโครงการ
และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

21) โครงการสืบสานวัฒนธรรม 1) เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทง ใน 1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
ประเพณีไทย ประเพณีลอย
กระทง

22) โครงการไหว้ครู “อภิวาท
วันทาปาเจราโหนตุ คุรุ
คณาจารย์ ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี”
23) โครงการพิธีถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทาน

24) โครงการส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณีวัน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง ให้คงอยูต่ อ่ ไป
ต่อกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
2) เพื่อเป็นการปลูกฝังและอนุรักษ์
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการมีสว่ น
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างความ ร่วมในโครงการ
สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้กับ
นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
1) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักใน เรื่อง การรู้ 1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
รักสามัคคี กตัญญูรคู้ ุณ ผู้มีพระคุณ
ต่อกลุม่ เป้าหมายที่กาหนด
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง 2) ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษากับอาจารย์และบุคลากรศูนย์ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อการมีสว่ น
การศึกษาจังหวัด
ร่วมในโครงการ
1) เพื่อให้ประชาคมสวนสุนันทาได้ร่วม
1) ระดับความพึงพอใจของ
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมมีความรัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ความผูกพันต่อกัน
ศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมสวนสุนันทาได้ 2) ร้อยละเฉลี่ยของ ผู้ที่เข้าร่วม
ร่วมสืบสานประเพณี ที่ดีงามของไทยให้ กิจกรรมเห็นความสาคัญของ
คงอยู่สบื ไป
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
3) เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร และขนบธรรมเนียมประเพณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ ร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์ ประเพณีไทย

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

2563

หน่วยงาน
จังหวัดอุดรธานี

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

200 คน

กรกฎาคม 2563

3,000

ศูนย์การศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

ตุลาคม 2564

120,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

เมษายน 2564

40,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละ 85

ระดับ 4.51 - นักศึกษา
- บุคลากร
- คนในชุมชม
ร้อยละ 85 - บุคคลทั่วไป

ร้อยละ 85
ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษา และบุคลากรต่อการ

- นักศึกษา
- บุคลากร

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

2) เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ตระหนัก มีส่วนร่วมในโครงการ
ถึงความสาคัญของ ประเพณีไทย
25) โครงการธรรมศึกษา
1) เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 1) ระดับความพึงพอใจของ
ถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทานุบารุง
2) เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ศิลปวัฒนธรรม
พระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทา
2) ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
3) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และ โครงการไม่นอ้ ยกว่าเป้าหมายที่
บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา กาหนด
พระธรรมวินัยและปฏิบัตศิ าสนกิจตาม
หลักแห่งพระพุทธศาสนา
4) เพื่อให้นักศึกษาได้มสี ่วนร่วมและเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในการเรียน
5) เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
6) เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของชาวพุทธ
26) โครงการส่งเสริม สืบสาน 1) เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอด กิจกรรม ระดับความพึงพอใจของ
และอนุรักษ์ประเพณีไทยวัน
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าพรรษา
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของประเพณีไทยทางด้าน
พระพุทธศาสนา
27) โครงการศิลปวัฒนธรรมวัน 1) เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ร้อยละข้องผู้เข้าร่วมโครงการ
สงกรานต์
ประเพณีอันดี งามของไทย

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ระดับ 4.51 - นักศึกษา
- อาจารย์
- บุคลากร
ร้อยละ 80 - บุคคลทั่วไป

พฤษภาคม 2564

120,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระดับ 4.51 - นักศึกษา
- อาจารย์
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

มิถุนายน –
กรกฎาคม 2564

40,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละ 85

มีนาคม –
เมษายน 2564

21,900

สานักวิชาการ
ศึกษาทั่วไปและ

หน่วยงาน

สงกรานต์

บุคลากร
ภายในสานัก

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี งาม
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
28) โครงการกิจกรรมวัน
1) เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
สงกรานต์
ประเพณีอันดี งามของไทยอันดีงามของ การจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ไทย
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3.3 โครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการครุศาสตร์จิตอาสา 1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการทาง
จานวนนักศึกษาและบุคลากร
กับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา วัน วิชาการของคณะครุศาสตร์
ที่มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
อาทิตย์
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการสอนตาม
วิชาชีพแก่ชุมชน
2) โครงการบูรณาการงานด้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา 1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
การพัฒนา
กับการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2) ร้อยละของ จานวนชิ้นงานที่
พัฒนา
3) กิจกรรมการบูรณาการงาน 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรม 2) ร้อยละของการรับรู้
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน การ บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
การสอนของหลักสูตร
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สอนของหลักสูตร

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน
นวัตกรรมการ
เรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์
สานักงาน
อธิการบดี

ระดับ 4.50

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

มีนาคม –
เมษายน 2564

30,000

10 คน

นักศึกษา
ทุนเพชรสุนัน
ทาทุกชั้นปี

ตุลาคม 2563
- กุมภาพันธ์
2564

-

คณะครุศาสตร์

ร้อยละ 85

นักศึกษา
คณะวิทย์ฯ

มกราคม –
มีนาคม 2564

-

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

คณาจารย์
บุคลากร
และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

-

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

ร้อยละ 85
80 คน
ร้อยละ 85

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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4) กิจกรรมการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร

5) โครงการนิทรรศการแสดง
ผลงานวิทยานิพนธ์

วัตถุประสงค์โครงการ
2) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการรับรู้ภาพลักษณ์
ในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
เป็นเวทีสาหรับนักศึกษาในการแสดงผล
งานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี และ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรมผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการ รวมถึงให้นักศึกษา ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัตงิ านจริงในการ
จัดนิทรรศการโดยบูรณาการร่วมกับ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

คณาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
80 คน

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมในโครงการ

ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ ธันวาคม 2563 –
บุคลากร และ พฤษภาคม 2564
นักศึกษา
คณะเทคโนฯ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

30,000

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

รายวิชาการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
และรายวิชาวิทยานิพนธ์
6) โครงการพัฒนาทักษะใน
1) เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะ ที่จาเป็น ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
ศตวรรษที่ 21 (Talents) ให้กับ ในศตวรรษที่ 21 หรือ Talents
พัฒนาให้มีทักษะที่จาเป็นใน
นักศึกษา
2) เพื่อพัฒนาความรูค้ วาม สามารถให้กับ ศตวรรษที่ 21 หรือ talents
นักศึกษาให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนหรือ การประกอบอาชีพ
ได้
7) โครงการบูรณาการด้าน
มีจัดการด้านการทานุบารุศลิ ปะวัฒนธรรม 1) ร้อยละจานวนบุคลากรและ
ศิลปะกับการเรียนการสอน
และการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน
นักศึกษาที่มีสว่ นร่วมใโครงการ
รายวิชา
2) ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อการ มี
ส่วนร่วมในโครงการ
8) โครงการบูรณาการงานด้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา 1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
การพัฒนา
กับการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2) ร้อยละของจานวนชิน้ งานที่
พัฒนา
9) โครงการส่งเสริม
1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
ในการดาเนินงานด้านศิลปะ
2) เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน
และวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ประชาชนเกิดความตระหนักเข้ามา มีสว่ น
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิ
ปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ 20

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

นักศึกษา และ ตุลาคม 2563 บุคลากรคณะ มีนาคม 2564
ศิลปกรรมฯ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

30,000

คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

บุคลากรและ ตุลาคม 2563 –
นักศึกษาบัณฑิต กันยายน 2564
ระดับ 4.35
วิทยาลัย

-

บัณฑิตวิทยาลัย

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ

มกราคม –
มีนาคม 2564

-

วิทยาลัย
นานาชาติ

บุคลากร
นักศึกษาของ
วิทยาลัย และ
บุคคลทั่วไป

ธ.ค2563-ก.ค
2564

55,000

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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10) โครงการ “การพัฒนา
คุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลส
าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”

11) โครงการศึกษาดูงานด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
ประวัตศิ าสตร์ไทย

12) โครงการ Southeast Asia
Studies

13) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจาปีการศึกษา
2563

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1) เพื่อพัฒนานักศึกษา ในด้านคุณธรรม 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
100 คน
นักศึกษา
ตุลาคม 2563 –
และจริยธรรมหลักธรรมที่ ดีในการนาไปใช้ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า ระดับ 4.51 พยาบาลชั้นปีที่ สิงหาคม 2564
ในชีวิตประจาวัน
ร่วมโครงการ
4
2) เพื่อฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษาให้เกิดผลทางทฤษฎีและปฏิบัติ
1) เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ 1) จานวนนักศึกษา ที่มีสว่ นร่วม 60 คน
นักศึกษา
มีนาคม 2564
ความเข้าใจในเรื่องของประวัตศิ าสตร์
ในโครงการ
สาขาวิชา
ความเป็นมาของการแพทย์ไทย ระบบ
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.50 การแพทย์แผน
บริการสุขภาพของไทย
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม ใน
ไทยประยุกต์
2) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ โครงการ
ของการแพทย์ไทย การแพทย์แผนไทย
และระบบบริการสุขภาพของไทย
เพื่อกาหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ ร้อยละ 85
นักเรียน/
ปีการศึกษา 2563
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ ในการดาเนินงานด้าน ศิลปะ
นักศึกษา/
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ประชาชนทั่วไป
1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับ
นักศึกษา
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวติ
ให้กับนักศึกษา

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม
โครงการ

400 คน
ระดับ 4.51

นักศึกษาของ
วิทยาลัย

สิงหาคม 2563

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

304,100

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

25,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
วิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

5,000
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วัตถุประสงค์โครงการ

3) เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาจิตใจ
ให้ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญู
กตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุง
พฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง
14) โครงการพัฒนา
1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
นักศึกษาและบูรณา
ศิลปวัฒนธรรม
การงานด้านศิลปะและ
2) เพื่อเป็นการบูรณาการงานด้านศิลปะ
วัฒนธรรมกับการเรียน
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของ
การสอน
รายวิชาสถาปัตยกรรมไทย
3) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะที่
จาเป็นในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ความเป็นวังสวนสุนันทา
และบุคลากรเห็นความสาคัญของความ
เป็นวัง สวนสุนันทา
2) เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นวังสวน
สุนันทา

2) โครงการลอยกระทง
“อนุรักษ์ประเพณีไทยและ
สิ่งแวดล้อม”

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
และบุคลากรเห็นความสาคัญประเพณี
ลอยกระทง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
ร้อยละ 80 ผู้บริหาร อาจารย์ ตุลาตม -ธันวาคม
กิจกรรม
เจ้าหน้าที่
2563
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85 นักศึกษาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สถาปัตยกรรม
3) ร้อยละนักศึกษาได้รับความรู้ ร้อยละ 85
ศาสตร์
ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม

20,000

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

1) จานวนนักศึกษาและบุคลากร
ที่มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
2) ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนา
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อการจัด
กิจกรรม
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้าโครงการ

150 คน

นักศึกษา
ทุกชัน้ ปี

ตุลาคม 2563
- มีนาคม 2564

50,000

คณะครุศาสตร์

นักศึกษา
คณะวิทย์ฯ

พฤศจิกายน
2563

20,000

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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3) โครงการอนุรักษ์ขนมไทย
ชาววัง

4) โครงการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และพัฒนา
นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ
5) โครงการแก้วรวมช่อ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาในเรื่องอนุรักษ์
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อมที่
เข้าร่วมประกวด
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 1) ระดับความรู้ ความเข้าใจ
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม เกี่ยวกับวิธีการทาขนมไทย
ในการศึกษาวิธีการทาขนมช่อม่วง
ชาววัง
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 2) ร้อยละของการรับรู้
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม เอกลักษณ์ “เน้นความเป็นวัง”
ในการรับรู้เอกลักษณ์ของคณะ
3) ร้อยละของการรับรู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์“เน้นความ ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
เป็นวัง”
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการการ
รับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนา 1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
การพัฒนา
ร่วมกับสานัก ศิลปะและวัฒนธรรม
2) ร้อยละของ จานวนชิ้นงานที่
พัฒนา
1) เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพอันดี ของ
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและตระหนักถึง การแต่งกาย บุคลากรและนักศึกษาต่อการมี

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
และนักศึกษา
คณะมนุษย์ฯ

เมษายน 2564

15,000

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ

นักศึกษา
คณะวิทยาการ
ร้อยละ 85
จัดการ

มกราคม –
มีนาคม 2564

-

คณะ
วิทยาการจัดการ

20,000

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

หน่วยงาน

ระดับ 4.00

ระดับ 4.00

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ กันยายน –
บุคลากร และ ตุลาคม 2563

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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6) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ
7) โครงการเรียนรู้แหล่งการ
เรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั
นทา

8) โครงการลอยกระทง
“อนุรักษ์ประเพณีไทยและ
สิ่งแวดล้อม”

9) โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์โครงการ
อย่างถูกระเบียบ
2) เพื่อให้นักศึกษาได้มพี ้ืนที่ใน การแสดง
ศักยภาพ
เพื่อให้เกิดกิจกรรมตามความร่วมมือ
ทางวิชาการ ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ต่างประเทศกับมหาวิทยาลัย
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้หาความรู้ทราบถึง
ประวัตกิ ารดาเนินชีวิตและอื่นๆ ในแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลั
ยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสาคัญ
ประเพณีลอยกระทง

1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน
2) เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

ส่วนร่วมใน โครงการ

ร้อยละของเครือข่ายความ
ร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
1) ร้อยละจานวนบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีสว่ นร่วมใน
โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ การมี
ส่วนร่วมในโครงการ
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้าโครงการโครงการ
3) ระดับความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษา ในเรื่องอนุรักษ์
ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อมที่
เข้าร่วมประกวด
ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

นักศึกษา
คณะเทคโนฯ
ร้อยละ 50 นักศึกษา และ ตุลาคม 2563บุคลากร คณะ มีนาคม 2564
ศิลปกรรมฯ
ร้อยละ 85 บุคลากรและ ตุลาคม 2563นักศึกษาบัณฑิต กันยายน 2564
วิทยาลัย
ระดับ 4.35

100,000

คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

-

บัณฑิตวิทยาลัย

ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

นักศึกษาของ
วิทยาลัย
นานาชาติ

พฤศจิกายน
2563

20,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

บุคลากร
นักศึกษาของ
วิทยาลัย และ

ธ.ค2563-ก.ค
2564

55,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

ระดับ 4.00

ร้อยละ 85

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

102

กิจกรรม/โครงการ

10) โครงการ “การพัฒนา
คุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4”

11) โครงการฝากตัวเป็นศิษย์
และอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกรนักศึกษาใหม่

12) โครงการ Southeast Asia
Studies

13) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ประจาปีการศึกษา
2563

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ประชาชนเกิดความตระหนักเข้ามา มีสว่ น หน่วยงาน
บุคคลทั่วไป
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิ
ปัญญา คุณค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน
1) เพื่อพัฒนานักศึกษา ในด้านคุณธรรม 1) จานวนผู้เข้าร่วม
100 คน
นักศึกษา
ตุลาคม 2563 –
และจริยธรรมหลักธรรมที่ ดีในการนาไปใช้ โครงการ
พยาบาลชั้นปีที่ สิงหาคม 2564
ในชีวิตประจาวัน
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51
4
2) เพื่อฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จริยธรรม ในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษาให้เกิดผลทางทฤษฎีและปฏิบัติ
เพื่อปลูกจิตรสานึกให้กับนักศึกษาได้
1) จานวนนักศึกษาที่มีสว่ นร่วม 200 คน
นักศึกษา
26 กรกฎาคม
ตระหนักและเห็นความสาคัญของพิธี
ในโครงการ
ชัน้ ปีที่ 1 ของ
2563
“ฝากตัวเป็นศิษย์และอัญเชิญตาม
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51
วิทยาลัย
ลัญจกร”
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม ใน
โครงการ
เพื่อกาหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ ร้อยละ 85
นักเรียน/
ปีการศึกษา 2563
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ ในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
นักศึกษา/
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ประชาชนทั่วไป
1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาระเบียบวินัยให้กับ
นักศึกษา
2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวติ
ให้กับนักศึกษา

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม
โครงการ

400 คน
ระดับ 4.51

นักศึกษาของ
วิทยาลัย

สิงหาคม 2563

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

304,100

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

10,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
วิทยาลัย
โลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน

5,000
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3) เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาจิตใจ
ให้ดีงาม มีระเบียบวินัย มีความกตัญญู
กตเวที มีสัมมนาคารวะและปรังปรุง
พฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง
14) โครงการพัฒนานักศึกษา 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
และบูรณาการงานด้านศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมกับการเรียนการ 2) เพื่อเป็นการบูรณาการงานด้านศิลปะ
สอน
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของ
รายวิชาสถาปัตยกรรมไทย
3) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และทักษะที่
จาเป็นในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
15) โครงการสืบทอดและสืบ 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเกิด
สานวัฒนธรรมสวนสุนันทา
ความภาคภูมใิ จ เห็นความสาคัญในด้าน
การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
และสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา
2) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรม
สวนสุนันทา
16) โครงการพัฒนานักศึกษา 1) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มที ักษะทาง
ตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาตามอัตลักษณ์
สวนสุนันทา
2) เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
ร้อยละ 80 ผู้บริหาร อาจารย์ ตุลาตม -ธันวาคม
กิจกรรม
เจ้าหน้าที่
2563
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85 นักศึกษา ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
วิทยาลัย
3) ร้อยละนักศึกษาได้รับความรู้ ร้อยละ 85
ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม

20,000

วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
ร้อยละ 80
กิจกรรม
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3) ร้อยละนักศึกษาได้รับความรู้ ร้อยละ 85
ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 –
มีนาคม 2564

100,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
ร้อยละ 80
กิจกรรม
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3) ร้อยละนักศึกษาได้รับความรู้ ร้อยละ 85

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2563 –
มีนาคม 2564

150,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม
17) โครงการสร้างความรู้ใน
1) เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
ร้อยละ 80 นักศึกษาของ ตุลาคม 2563 –
งานฝีมือชาววัง
และศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ให้อยูค่ ู่ กิจกรรม
มหาวิทยาลัย กรกฎาคม 2564
สังคมไทย
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85
และบุคคล
2) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่งานฝีมือ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั่วไป
ชาววัง ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยและ
3) ร้อยละนักศึกษาได้รับความรู้ ร้อยละ 85
ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม
18) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับชาววังสวนสุนัน จานวนองค์ความรู้ดา้ นศิลปะ
1 องค์
- นักศึกษา
ตุลาคม 2563 ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
ทา
และวัฒนธรรมที่ได้รับการ
ความรู้ - บุคลากร
กรกฎาคม 2564
เผยแพร่
- บุคคลทั่วไป
3.5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1) โครงการครุศาสตร์
1) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริการทาง
จานวนนักศึกษาและบุคลากร
10 คน
นักศึกษา
ตุลาคม 2563
จิตอาสากับศูนย์ศกึ ษา
วิชาการของคณะครุศาสตร์
ที่มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
ทุนเพชรสุนัน
- กุมภาพันธ์
พุทธศาสนา วันอาทิตย์
2) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการสอนตาม
ทาทุกชั้นปี
2564
วิชาชีพแก่ชุมชน
2) โครงการสร้างเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและ จานวนเครือข่าย
1 เครือข่าย
นักศึกษา
ธันวาคม 2563
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับเครือข่ายร่วมกับสานัก
คณะวิทย์ฯ
วัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม
3) กิจกรรมเครือข่ายความ
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
50 คน
นักศึกษา
ร่วมมือด้านศิลปะและ
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทั้งภายใน 2) ร้อยละของการรับรู้
ร้อยละ 85 คณะมนุษย์ฯ
วัฒนธรรมร่วมกับสานักศิลปะ และภายนอกหน่วยงาน
ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
และวัฒนธรรมหรือหน่วยงาน 2) นักศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

100,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

80,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

คณะครุศาสตร์

-

คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

-

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
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รับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
4) โครงการสร้างเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและ
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับเครือข่ายร่วมกับสานัก
วัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม
5) โครงการนิทรรศการแสดง เป็นเวทีสาหรับนักศึกษาในการแสดงผล
ผลงานวิทยานิพนธ์
งานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี และ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องาน
สถาปัตยกรรมผ่านการจัดแสดง
นิทรรศการ รวมถึงให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัตงิ านจริงในการ
จัดนิทรรศการโดยบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
และรายวิชาวิทยานิพนธ์
6) โครงการการมีส่วนร่วมของ 1) เพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
เครือข่ายและท้องถิ่นในการ
ให้ได้รับความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
พัฒนามหาวิทยาลัย
วิชาชีพ
2) เพื่อพัฒนาความรูค้ วาม สามารถให้กับ
นักศึกษาให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนหรือการประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

ภายนอก

จานวนเครือข่าย

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อการ
มีส่วนร่วมในโครงการ

1
เครือข่าย

นักศึกษา
ธันวาคม 2563
คณะวิทยาการ
จัดการ
ระดับ 4.51 ผู้บริหาร อาจารย์ ธันวาคม 2563 –
บุคลากร และ พฤษภาคม 2564
นักศึกษา
คณะเทคโนฯ

ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต ร้อยละ 80
นักศึกษา
ตุลาคม 2563 ร่วมกันและเป็นประโยชน์ ต่อ
คณะศิลปกรรมฯ มีนาคม 2564
มหาวิทยาลัย

-

คณะวิทยาการ
จัดการ

30,000

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20,000

คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

นักศึกษา
บัณฑิต
วิทยาลัย
นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ
บุคลากร
นักศึกษาของ
วิทยาลัย และ
บุคคลทั่วไป

ธันวาคม 2563

-

ธันวาคม 2563

-

ธ.ค2563-เม.ย
2564

30,000

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ

หน่วยงาน

ได้
7) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
8) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
9) โครงการปฏิบัตธิ รรมและ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

10) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการส่งเข้า
ประกวดมารยาทกับหน่วยงาน
ภายนอก
11) โครงการเรียนรู้ดา้ น

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับเครือข่ายร่วมกับสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับ เครือข่ายร่วมกับสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
1) เพื่อเผยแพร่ความสาคัญของสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ค่านิยมไทย
2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี
ความมีน้าใจเอือ้ อาทร ต่อกัน มีการทางาน
เป็นหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีการบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน
เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และการมีสว่ น
ร่วมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

จานวนเครือข่าย

1 เครือข่าย

จานวนเครือข่าย

1 เครือข่าย

จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1 เครือข่าย

ตัวแทน
นักศึกษา
พยาบาล

ตุลาคม 2563 –
สิงหาคม 2564

-

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

เพื่ออนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ตามวิถี

1) จานวนนักศึกษาที่มีสว่ นร่วม

100 คน

นักศึกษา

มกราคม -

20,000

วิทยาลัยสหเวช

ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ ร้อยละ 85
ในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมของหน่วยงาน

คณะวิทยาการ
บัณฑิต
วิทยาลัย
วิทยาลัย
นานาชาติ

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม

12) โครงการบริการวิชาการ

13) โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ในโครงการ
วิทยาลัยสหเวช กุมภาพันธ์ 2564
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51
ศาสตร์
นักศึกษาต่อการมีสว่ นร่วม ใน
โครงการ
เพื่อกาหนดแผนงานในการ ส่งเสริมและ ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ ร้อยละ 85
นักเรียน/
ปีการศึกษา 2563
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ ในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
นักศึกษา/
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ประชาชนทัว่ ไป

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน

พื้นบ้านของชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ

1) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและท้องถิ่น
2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ชุมชนและท้องถิ่นในด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

14) โครงการสานความสัมพันธ์ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์
การเผยแพร่พิพิธภัณฑ์แหล่ง
“Museum Thailand” และเอกสารเผยแพร่
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
สู่เครือข่ายทางพิพิธภัณฑ์
2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การสนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์แหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรม
15) โครงการเผยแพร่
1) เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
ระหว่างเครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์

ศาสตร์

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
วิทยาลัย
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ 85
นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
วิทยาลัย
2) จานวนเครือข่ายความร่วมมือ 1 เครือข่าย สถาปัตยกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ศาสตร์ และ
ชุมชน

พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2563

10,000

ระดับความพึงพอใจของ
เครือข่ายความร่วมมือ

ระดับ 4.51

มกราคม –
มิถุนายน 2564

20,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและกลุ่ม

ระดับ 4.25 - นักศึกษา
- บุคลากร

มกราคม –

200,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม
สวนสุนันทา

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
ร่วมกับเครือข่าย

16) โครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์

วัตถุประสงค์โครงการ
2) เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

เครือข่ายทางพิพิธภัณฑ์

1) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่ง ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51
กันและกัน เพื่อขยายความร่วมมือกับ
ผู้รับบริการและกลุ่มเครือข่าย
เครือข่าย
ทางพิพิธภัณฑ์
2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่าย
17) โครงการเผยแพร่และ
1) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.51
แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมสู่ ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อขยายความ
ผู้รับบริการและกลุ่มเครือข่าย
เครือข่าย
ร่วมมือกับเครือข่าย
ทางพิพิธภัณฑ์
2) เพื่อแสวงหาเครือข่ายในการสร้างความ
ร่วมมือด้านพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
1) โครงการนวดเพื่อสุขภาพ
เพื่อฝึกทักษะผู้นวดสามารถการนวด
1) ร้อยละจานวนบุคลากรและ ร้อยละ 85
แผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพ นักศึกษาที่มีสว่ นร่วมใน
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยขยายผลสู่ โครงการ
บุคลากรนักศึกษาและชุมชน
2) ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ 4.35
บุคลากรและนักศึกษาต่อการมี
ส่วนร่วมในโครงการ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

- บุคคลทั่วไป

กรกฎาคม 2564

- นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

ตุลาคม 2563
กรกฎาคม 2564

80,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

- นักศึกษา
- บุคลากร
- บุคคลทั่วไป

มกราคม –
กรกฎาคม 2564

40,000

สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

บุคลากรและ
นักศึกษา
บัณฑิต
วิทยาลัย

ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564

10,000

บัณฑิต
วิทยาลัย

หน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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กิจกรรม/โครงการ
2) โครงการปฏิบัตธิ รรมและ
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

3) โครงการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน

4) โครงการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ค่า
เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน

ร้อยละ85

บุคลากร
นักศึกษาของ
วิทยาลัย และ
บุคคลทั่วไป

ธันวาคม 2563
- เมษายน 2564

30,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

1) จานวนนักศึกษาที่มีสว่ น
ร่วมในโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ มีส่วนร่วมใน
โครงการ
เพื่อกาหนดแผนงานในการอส่งเสริมและ ร้อยละของการรับรู้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ ภาพลักษณ์ในการดาเนินงาน
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย

100 คน

กุมภาพันธ์ –
มีนาคม 2564

20,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

ปีการศึกษา
2563

-

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อเผยแพร่ความสาคัญของสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์รวมถึง
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ค่านิยมไทย
2) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามัคคี
ความมีน้าใจเอือ้ อาทร ต่อกัน มีการทางาน
เป็นหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ มีการบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

นักศึกษา
วิทยาลัยสหเวช
ระดับ 4.51
ศาสตร์

ร้อยละ 85

นักเรียน/
นักศึกษา/
ประชาชนทั่วไป

หน่วยงาน

แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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ส่วนที่ 3
แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการท านุ บ ารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรม ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ นต้ อ งให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กาหนดไว้
รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยงาน
“เน้นความเป็นวัง”
2. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การ
ปฏิบัติ ประจาปีการศึกษา 2563
เพื่อให้บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ดั งกล่าว จึงก าหนดทางการนาแผนปฏิบัติก ารด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
จัดทาแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีการศึกษา 2563
2. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา 2563
3. จัด ท าแผนปฏิบั ติก ารด้านการท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมระดั บ หน่วยงาน ประจาปี
การศึกษา 2563
4. จัดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563
5. รายงานผลการด าเนินงานด้ านการท านุ บ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ระดับ หน่วยงาน ต่ อ
ผู้บริหาร กองนโยบายและแผน และสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1) รายงานผลการจัดโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสานักศิลปะและวัฒนธรรม 2) รายงาน
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตัวบ่งชี้ 4.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทย และเอกลักษณ์
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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6. จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563 /ปรับปรุงแผนงาน ตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป
7. จัด ทารายงานสรุป ผลการดาเนินงาน ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563 2) รายงานผล
การดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ตัวบ่งชี้ 4.1 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทย และเอกลักษณ์
8. รับ การตรวจประเมินประคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับ หน่วยงาน ประจาปีก ารศึก ษา
2563

3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การ
ปรับ เปลี่ย นแนวทางการด าเนินงานเพื่ อแก้ไขปัญ หาอุป สรรคให้เหมาะสมเท่าทั นสถานการณ์ และ
สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง
2. ก าหนดให้ มีก ารติ ด ตามความก้ าวหน้า ของแผนปฏิ บั ติก ารด้านการท านุบ ารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม รอบ 6,9,12 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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3.3 แนวทางการด าเนิ น งานด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

118

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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ภาคผนวก ข
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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รายงานการประชุม
ประเด็นการประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐– ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าจอม เบเกอรี่ อาคาร ๒๔ ชั้น ๒
ผู้มาประชุม

๑. นายอนันตชัย
๒. นายชนะภพ
๓. นางสาวจิตรานุช
๔. นายกษิดศิ
๖. นางสาวทัศนียา
๗. นายวรเทพ
๘. นางสาวจิราพร
๙. นางสาวสายบัว
๑๐. นางสาวณธกมล
๑๑. นางสาวอรกานต์จติ ต์
๑๒. นายสุรชัย
๑๓. นางสาวกฤติกา

เอกะ
วัณณโอฬาร
เวสา
คงปาน
มีเปี่ยมสมบูรณ์
นาควงศ์
ฮามวงศ์
นนท์ศลิ า
ลูกคา
สุขอิ่มเจริญ
น้อยคาเมือง
ระย้าแก้ว

๑๔. นายกฤษณา

อารีย์

๑๕. นางสาววรฤทัย
๑๖. นางสาวจิราพร
๑๗. นางสาววราลี
ผู้ไม่มาประชุม
๑. กัลยากร

กุลแพทย์
ฮามวงศ์
พรหมปฏิมา

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
ส านั กวิ ช าการศึ ก ษ าทั่ วไป แล ะ
นวัตกรรมการเรียนรู้อเิ ล็กทรอนิกส์
ส านั กวิ ช าการศึ ก ษ าทั่ วไป แล ะ
นวัตกรรมการเรียนรู้อเิ ล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ทองมาก

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
๒. นายหัสถชัย
นวนประสงค์
คณะครุศาสตร์
๓. นายจเร
นาคทองอินทร์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
๔. นายปรุงศักดิ์
เชิดชู
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
๕. นางสาวณภัทรแผนปฏิบัติการด้านการท
ช่างเพ็
วิทยาลัระยะ
ยสหเวชศาสตร์
านุบงารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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๖. นายเอกนรินทร์
๗. นางสาววรฤทัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นำยธนบรรณ

ปิยะปัญญามงคล ส ำนั ก วิ ช ำก ำร ศึ ก ษ ำทั่ ว ไป แ ล ะ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
กุลแพทย์
วิทยำลัยโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน
วรุณธรรม

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

เริ่มประชุมเวลา : ๑๓.๐๐ น.
ประธานในที่ประชุม : อาจารย์อนันตชัย เอก
ประเด็นที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายอนันตชัย เอกะ ผู้อานวยสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทีได้รว่ มกันดาเนินงานในปีการศึกษา
๒๕๖๒ ได้สาเร็จ ถึงแม้จะมีสถานการณ์โรคระบาดก็ตาม และกล่าวขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย
ในการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทา
แผนงานด้านการพัฒนานักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้แล้ว โดย
ให้ทุกหน่วยงานได้มกี ารส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยกัน
ประเด็นที่ ๒ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สิงหาคม ๒๕๖๒-กรกฎาคม
๒๕๖๓)
๒.๑ รายงานการสารวจทัศนคติ สุนทรียะ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒
นางสาวจิตรานุช เวสา ได้รายงานผลการสารวจความสารวจทัศนคติ สุนทรียะ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผูต้ อบแบบสารวจจานวน ๖,๗๐๗ คน แบ่งเป็น ชายจานวน ๒,๔๖๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๖.๗๘ และหญิงจานวน ๔,๒๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒
๒. ผลการสารวจทัศนคติ ค่านิยม สุนทรียะ และวัฒนธรรมที่ดงี ามของนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ผูต้ อบแบบสารวจอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๑
๓. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผูต้ อบแบบสารวจ มีดังนี้
๓.๑ มหาวิทยาลัยมีความเป็นวังก็จริง แต่อยากให้สอดแทรกเนือ้ หาเพื่อให้นักศึกษา
เรียนด้วย เพราะจะได้เน้นความเป็นวังจริงๆ อยากให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในส่วนของพิพธิ ภัณฑ์บ้าง
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๓. ๒ ควรมีกิจกรรมที่ร่วมสมัยเยอะ ๆ โดยไม่ละทิง้ อัตลักษณ์ดงั้ เดิมของกิจกรรมนั้น
ๆ และบางส่วนควรปรับให้เข้ากับยุคสมัยนี้
๓.๓ ควรเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรการเรียนต่างๆ ให้เข้มข้นมากกว่านี้
๓.๔ ควรทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น เพื่อรักษาความงามของศิลปะให้
อยู่ยาวนาน
มติที่ประชุม : รับทราบ ผลการสารวจทัศนคติ สุนทรียะ ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดงี าม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๒ รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
นายกษิดศิ คงปาน ได้รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการดาเนินงานบรรลุทุกตัวชีว้ ัด ดังนี้
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (๔.๗๗)
๒. จานวนผูม้ าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ
มีผู้มาเยี่ยมชม จานวน ๒๑,๘๘๘ คน
๓. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๑ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (๔.๖๐)
มติที่ประชุม : รับทราบ ผลการประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๒.๓ รายงานผลจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
นางจิตรานุช เวสา ได้รายงาน ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยผลการดาเนินงานการจัดโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด เพราะยังมีบางโครงการไม่สามารถดาเนินงานได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรนาส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มกี ารรวมกลุ่มบุคคลเพื่อทา
กิจกรรมร่วมกันได้ ส่งผลให้จาเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม
ให้เป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์แทน จึงมีผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
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ศิลปะและวัฒนธรรม จานวน ๖๐ โครงการ จากทั้งหมด ๗๐ โครงการ คิดเป็นการจัดโครงการตาม
แผนร้อยละ ๘๕.๗๑ มีรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการด้านการบริการแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรม มีจานวน ๖ โครงการ ดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรมที่ดีงาม จานวน ๖๔ โครงการ ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๘๔.๓๘
มติที่ประชุม : รับทราบ ผลจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๔ รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตัวชี้วัดที่
๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
นายกษิดศิ คงปาน ได้รายงาน ผลดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชีว้ ัดที่ ๔.๑ ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน จานวน ๑๕ หน่วยงาน พบว่า มี ๑๔
หน่วยงานได้คะแนนเท่ากับ ๕ ยกเว้น วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ได้คะแนนเท่ากับ ๓
๒. ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวชีว้ ัดที่ ๔.๑ ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย มีผล N/A เนื่องจากรอผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๘-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มติทีป่ ระชุม : รับทราบ ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตัวชีว้ ัด
ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในปีถัดไป มีข้อสรุปได้ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กาหนดให้นางานด้านเอกลักษณ์มาบูรณาการร่วมกับการ
ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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๒. ให้หน่วยงานจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มงุ่ เน้นการพัฒนานักศึกษา
และการวิจัย รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นที่ ๓ แนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ (สิงหาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔)
นางจิตรานุช เวสา ได้ชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
มหาวิทยาลัย โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑) ชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔) กากับติดตามผลการดาเนินงาน จานวน ๓ ครัง้ /ปีการศึกษา (รอบ ๖, ๙ และ ๑๒
เดือน)
๕) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน)
๖) จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ /ปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป
๗) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ (๑) รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒)
รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ ๔ ผลลัพธ์ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
๘) รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์อุดรฯ/สานักศิลปะฯ
๑) เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓) จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๔) จัดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕) รายงานผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
หน่วยงาน ต่ออผูบ้ ริหาร กองนโยบายและแผน และสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ (๑) รายงานผล
การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (๒) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ ๔.๑
ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ณข์ องคณะ/สถบัน
๖) จัดประชุมคณะกรรมการฯ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ /ปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะในปีถัดไป
๗) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน ระดับหน่วยงาน ดังนี้ (๑) รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒)
รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ ๔ ผลลัพธ์ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
๘) รับการตรวจประเมินประคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
มติที่ประชุม : รับทราบ แนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สิงหาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ประเด็นที่ ๔ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาและเอกลักษณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
นายกษิดศิ คงปาน ได้จัดทา (ร่าง) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการมี
หน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรรมไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินงาน ติดตาม รวบรวม และสรุปข้อมูลผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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๕. รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อ
ผูบ้ ริหารหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
๖. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยคณะกรรมการฯได้เสนอให้เพิ่มเติมชื่อคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ เป็นคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเด็นที่ ๕ ชี้แจงคาอธิบายตัวบ่งชี้ ๔.๑ ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยและ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
นางสาวจิตรานุช เวสา ได้ชี้แจง เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ผลลัพธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ ของคณะ/สถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้
ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์ใหม่โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
เกณฑ์มาตรฐานดังนี้
๑. มีการจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะ/
สถาบัน และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
๒. มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่บูรณาการด้านสาระความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ภูมปิ ัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมใิ จในความเป็นความเป็นไทย และ/หรือความเป็นวังสวนสุนันทา
๓. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียนให้สามารถนา
ความรูไ้ ปใช้ ในการดาเนินชีวิต
๔. มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
๕. มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลความสาเร็จตามตัวบ่งชีว้ ัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาเอกลักษณ์ ของคณะ/สถาบัน
๖. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือจัดบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับ
ความรู้ รักและภูมใิ จในความเป็นวังสวนสุนันทา และ/หรือความเป็นไทย
มติที่ประชุม : รับทราบ คาอธิบายตัวบ่งชี้ ๔.๑ ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย
และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ประเด็นที่ ๖ ทบทวนแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
นางสาวจิตรานุช เวสา ชีแ้ จง เแนวทางการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ดังนี้
๑. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๑ ส่งเริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ควาเป็นสวนสุนันทา
๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม
๑.๓ สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๒. วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ ัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษขอ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
๒. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย“การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๓. เพื่อกาหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ร้อยละ ๘๕
๒. จานวนองค์ความรูท้ ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จานวน ๓ องค์ความรู้
๓. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๘๕
ระดับหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์
ของหน่วยงาน “เน้นความเป็นวัง”
๒. เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ร้อยละ ๘๕
แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
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๒. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ร้อยละ ๘๕
๓. วางแผนการจัดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
แผนและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผน มีรายละเอียด ดังนี้
๑) วัตถุประสงค์ของแผน : เพื่อกาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนา
และเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
ตัวชี้วัด ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕
๑.๑ โครงการ : โครงการสตูดโิ อวัฒนธรรม ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๕๑
๑.๒ โครงการ : โครงการเอกลักษณ์ระดับหน่วยงาน ตัวชี้วัด : วัดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (หน่วยงานจัดการศึกษาจัดโครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ)
๒) เพือ่ กาหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย“การเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้”
ตัวชี้วัด จานวนองค์ความรูท้ ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ค่าเป้าหมาย ๓ องค์
ความรู้
โครงการ : โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ตัวชีว้ ัด : ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ค่า
เป้าหมาย ระดับ ๔.๖๐
๓) เพื่อกาหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชีว้ ัด ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๕
๓.๑ โครงการ : โครงการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระ
ราชวงศ์ ตัวชีว้ ัด : จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน
๓.๒ โครงการ : โครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีไทย
ตัวชี้วัด : จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย ๔,๐๐๐ คน
๓.๓ โครงการ : โครงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอน ตัวชีว้ ัด : วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (หน่วยงานจัดการศึกษาจัด
โครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ)
๓.๔ โครงการ : โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัด :
วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (หน่วยงานจัดการศึกษาจัดโครงการ อย่างน้อย ๑ โครงการ)
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๓.๕ ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ตัวชีว้ ัด : วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (หน่วยงานจัดการศึกษาจัดโครงการ อย่างน้อย
๑ โครงการ)
๓.๖ ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของชุมชนและท้องถิ่น ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของชุมชนและท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ ค่า
เป้าหมาย ระดับ ๔.๕๑
มติที่ประชุม : รับทราบ การทบทวนแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะแวัฒน
ธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประเด็นที่ ๗ แบบฟอร์มการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
นางสาวจิตรานุช เวสา ชี้แจ้ง แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๗.๑ แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
๗.๒ แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๗.๓ แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
มติที่ประชุม : เห็นชอบ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบหมายให้นายกษิดศิ คงปาน จัดส่งแบบฟอร์มให้กับทุก
หน่วยงานและที่ประชุมกาหนดให้ส่งแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับสานักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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(นายกษิดิศ คงปาน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายอนันตชัย เอกะ)
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

132

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)
และประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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