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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ดำเนินงานตาม

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการประสานงานการ

ดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ผลการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติตาม

พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมได้อย่างมปีระสิทธิผล  

 ในปีงบประมาณ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์

หน่วยงานและข้อกำหนดของโครงการเชิงยุทธศาสตร์แล้ว เห็นควรดำเนินงานตามนโยบายด้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ การจัดอาคารสถานที่ 

สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อความ

ความต้องการใช้งาน รวมถึงให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะภูมิทัศน์อาคารสาย

สุทธานภดล และบุคลากรได้ดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อให้เกิดความระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยัง

สร้างวินัยใหก้ับตัวบุคลากรได้อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน

สำนักงานและบริเวณพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ คือ สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม มีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้

อย่างเพียงพอต่อความความต้องการใช้งาน และตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย คือ  

1. ระดับความสำเร็จของการจัดโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเป้าหมาย ระดับ 

5) 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก (ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 100) 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สร้างความเข้าใจร่วมกัน

เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยสามารถสรุปโครงการดำเนินงานทั้งหมด 

จำนวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณดำเนนิการทั้งสิ้น 50,000 บาท  

 อนึ่ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อผลักดัน

ผลการดำเนินงาน ติดตามผล และสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตาม



ข 
 

แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้มีการตดิตามและ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกไตรมาส  

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คาดหวังว่า การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุง

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะมีผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนตาม

โครงการและกิจกรรมที่กำหนด มีผลการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัด

ของโครงการและกิจกรรม รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตัวชี้วัด

ของแผนปฏิบัติการได้อย่างมปีระสิทธิผล 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดกรอบตามยุทธศาสตร์ ที่  1 พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ให้มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่ง

อำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนนั้น สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร

จัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้กำหนดจัดโครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณพิพิธภัณฑ์อาคาร

สายสุทธานภดลและภายในสำนักงาน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดี สร้างความประทับใจต่อผู้เยี่ยม

ชมและทำให้บุคลากรมีคุณภาพชวีิตการทำงานที่ดี โดยมีแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และ

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

ตัวกำหนดทิศทางแห่งความสำเร็จนัน้  
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1.2 โครงสร้างสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

1. โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

บริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงาน   

และประกันคุณภาพ 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา  

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม       

ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และความ

ร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2. โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสำนัก

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่าย

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารและแผนงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจำ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ตั้งแต่ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน มีผลการดำเนินงานดังนี้  

ปีงบประมาณ 2560 – มีการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามแผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดหาบัว กระถาง และต้นไม้เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์  

บ ริ เว ณ ร อ บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ าค าร ส าย สุ ท ธ าน ภ ด ล ให้ มี ค ว าม ส ว ย งาม ม าก ยิ่ ง ขึ้ น 

 ปีงบประมาณ 2561 – มีการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามแผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม – 

กันยายน 2559 มีผลการดำเนินกิจกรรมดังนี้ จัดหาขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว และต้นพลูด่างลาย 

เพื่อนำมาตกแต่งสถานที่ภายในสำนักงาน 

ปีงบประมาณ 2562 – มีการดำเนินงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 

โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสายสุทธานภดล 

ปีงบประมาณ 2563 – มีการดำเนินโครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการปรับปรุงและซ่อมแซมภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสายสุทธานภดล 

และมีการจัดกิจกรรม ๕ ส ให้กับบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินกิจกรรม

คือการปรับปรุงสวนหน้าอาคารให้มีความสวยงาม ซ่อมแซมหัวน้ำพุและบ่อน้ำพุจุดที่ชำรุด โดย

ติดตั้งปั๊มน้ำที่มีแรงดันเพียงพอต่อการใช้งาน และติดไฟใต้น้ำพุสำหรับการใช้งานตอนกลางคืน 

นอกจากนี้ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส ซึ่งช่วยให้สำนักงานและ

โต๊ะทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนได้ส่งเสริมความสำคัญของการลดการใช้

ทรัพยากร และความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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

Resource Center at the National and International levels" 
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1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล  

 2. ให้บริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของ

ผลงานวิจัยและแหล่งขอ้มูลเครือข่าย 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม (Morality)  

 3. เครือข่าย (Partnership)  

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สร้างองค์การแห่งการเรยีนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักศลิปะและวัฒนธรรม (Development Goals) 

 เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ในระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ เป็นเลิศ และมี

ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี

ประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.1 นโยบายแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 

2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดั งนั้ นจึงจำเป็นที่ ต้องมีการจัดอาคารสถานที่  

สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อ

ความความต้องการใช้งาน รวมถึงให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะภูมิทัศน์

อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีช่ือเสียง จงึจำเป็น

อย่างยิ่งที่บุคลากรในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ สามารถอำนวยความสะดวกได้ตาม

มาตรฐานสำนักงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการหรือมาเยี่ยมชม นอกจากนั้นการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่เกิดขึ้นภายนอกอาคารเท่านั้น แต่การปรับปรุง

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นได้ภายในสำนักงานตามแนวคิดของกิจกรรม 5ส ได้แก่ 

สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักขณะ และสร้างนิสัย เพื่อให้เกิดความระเบียบเรียบร้อย อีกทั้ง

ยังสร้างวินัยใหก้ับตัวบุคลากรได้อกีด้วย 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.  เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานและบริเวณพิพิธภัณฑ์อาคารสาย

สุทธานภดล 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวเข้าสู่เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการ

ดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างเพียงพอต่อความความต้องการใช้งาน 

 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักศลิปะและวัฒนธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และ

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

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการทบทวนทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินงาน

ตามแผน ติดตาม และผลักดันผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มี

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติ การด้ านปรับปรุงภูมิทั ศน์ และสิ่ งแวดล้อม ระยะ 5 ปี   

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2) ทบทวนทิศทางการดำเนินงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ งแวดล้อม ระยะ 5 ปี   

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4) เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดโครงการที่แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด  

ระดับ 5 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่ออาคารและสิ่ง

อำนวยความสะดวก  

ร้อยละ 100 
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5) เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 

6) เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการด้าน

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

2564 

7) เผยแพร่แผนปฏิบัติ การด้ านปรับปรุงภูมิทั ศน์และสิ่ งแวดล้อม ระยะ 5 ปี   

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

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถแสดงขัน้ตอน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมฯ

กรกฎาคม 2563 

กรกฎาคม 2563 

สิงหาคม 2563 

สิงหาคม 2563 

กันยายน 2563 

กันยายน 2563 

 

ทบทวนทิศทางการดำเนินงาน 

ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมฯ 

 

เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เพื่ออนุมัติแผนปฏบัิตกิารด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดลอ้ม 

ระยะ 5 ปี และประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 

ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมฯ 

 

เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักศลิปะและวัฒนธรรม

เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

เสนอคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมฯ 

กิจกรรม ระยะเวลา 

กันยายน 2563 
เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมฯ และนำไปสู่การปฏิบัติ 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารแผนปฏิบัตกิารด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว 

1.รักษาส่ิงแวดล้อม

ด้านความสะอาด

และความปลอดภัย

ภายในสำนักงาน

และอาคารสถานที่

ของสำนักศิลปะ

และ วัฒนธรรม 

2.จัดตกแต่บริเวณ

สวนข้าง         

อาคารใหม้คีวาม

สดใสเพ่ิมขึน้ 

3. สร้างบรรยากาศ

การทำงานใหม้ี

ความเป็นสุนทรีย์

และเป็นมติรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความพงึ

พอใจของ

นักศึกษา/บุคลากร

ที่มต่ีออาคาร

สถานที่และส่ิง

อำนวยความ

สะดวกของ

หน่วยงาน 

≥ 4.01     บุคลากรสำนัก

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 13 

คน 

38,400    
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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2 โครงการมหาวิทยาลัยสี

เขียว 

เพ่ือรักษา

ส่ิงแวดล้อมด้าน

ความสะอาดและ

ความปลอดภัยใน

สำนักงานและ

อาคารสถานที่ของ

สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  

1. ความพงึพอใจ

ของบุคลากรที่มี

ต่ออาคารและส่ิง

อำนวยความ

สะดวกของ

หน่วยงาน  

 
≥ 4.01    บุคลากรสำนัก

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 20 

คน 

 30,000   

 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

2. ร้อยละเฉล่ีย

ของสำเรจ็ตาม

แนวทางการ

พัฒนาสู่สุขภาวะ 

ร้อยละ 

60 

 

3. รอ้ยละของการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

โครงการ 

ร้อยละ 

98 

 

3 โครงการพฒันาภูมทิัศน์

วัฒนธรรม : ดอกไม้ในพระ

ราชอุทยานสวนสุนันทา 

1.  พัฒนาภูมทิัศน์

โดยรอบอาคารสาย

สุทธานภดล 

2. เผยแพร่องค์

ความรู้เกี่ยวกับ

ดอกไม้ในพระราช

อุทยานสวนสุนันทา 

ความพงึพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากร

ที่มต่ีออาคาร

สถานที่และส่ิง

อำนวยความ

สะดวกของ

มหาวิทยาลัย 

  ≥4.51   บุคคลากร 

นักเรียน และ

นักศึกษา 

  50,000   ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ

ทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

4 โครงการปรับปรุงกายภาพ

และภูมทิัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

 เพ่ือปรับปรุงและ

รักษาส่ิงแวดล้อม

ภายในสำนักงาน

และบริเวณ

พพิธิภัณฑ์อาคาร

1. ระดับ

ความสำเร็จของ

การจัดโครงการที่

แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ี

กำหนด 

    ระดับ 5   บุคลากร

สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

18 คน 

    50,000    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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สายสุทธานภดล 2. ร้อยละความพึง

พอใจของบุคลากร

ที่มต่ีออาคารและ

ส่ิงอำนวยความ

สะดวก 

   ร้อยละ 

100 

       

5 โครงการปรับปรุงกายภาพ

และภูมทิัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม : การปรับปรุง

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ด้านนอก 

และจัดซื้อต้นบัวและดินบัว 

เพ่ือปรับปรุงและ

รักษาส่ิงแวดล้อม

ภายในสำนักงาน

และบริเวณ

พพิธิภัณฑ์อาคาร

สายสุทธานภดล 

ระดับความพงึ

พอใจของบุคลากร  

    ร้อยละ 

≥ 

๔.๕๕ 

 บุคลากร

สำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

18 คน 

    50,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 

ปี 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1  โครงการปรับปรุง

กายภาพและภูมทิัศน์ที่

เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม : 

การปรับปรุงเคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์ด้านนอก 

และจัดซื้อต้นบัวและดิน

บัว  

เพื่อปรับปรุงและ

รักษาสิ่งแวดล้อม

ภายในสำนักงาน

และบริเวณ

พิพิธภัณฑอ์าคาร

สายสุทธานภดล  

ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

ร้อยละ ≥ 

๔.๕๕ 

บุคลากรสำนัก

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 18 

คน  

ม.ค. 64 - มิ.ย. 

64  

50,000  ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป  
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรมที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรมในเรื่องการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านด้านปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ทราบถึงบทบาท

ความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้

ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ 
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เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืใน

การสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักศิลปะ

และวัฒนธรรม ว่าสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการ

ดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการ

ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนด

ตัวชี้วัดแก่ฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการ

ติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม ทุกเดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมทิัศนแ์ละสิง่แวดล้อม 

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

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ง   

หนังสืออนุมัติแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบโดยอธิการบดี 
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