แผนปฏิ บตั ิ การด้านการทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
ระยะ 5 ปี (2564 – 2568)
และประจาปี งบประมาณ 2565

สานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2

ได้รบั การอนุมตั ิ จากอธิ การบดี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ เป็ นหน่ วยงำนจัดกำรศึกษำ ซึ่งมีพนั ธกิจ 3
ด้ำนและพันธกิจหลักหนึ่งคือ กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรรม พันธกิจดังกล่ำวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้
มอบหมำยให้ ฝ่ ำยอนุ ร ัก ษ์ พัฒ นำ และท ำนุ บ ำรุ ง ศิล ปวัฒ นธรรม เป็ น ผู้ ป ระสำนงำนและด ำเนิ น กำร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนปฏิบตั ิตำมพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผล รวมถึง เป็ นกำรตอบโจทย์ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในทัง้ ในระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย
ในปี กำรศึกษำ 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้วเิ ครำะห์ยุทธศำสตร์ของหน่ วยงำนและข้อกำหนดของ
หน่ วยตรวจประเมินคุ ณภำพกำรศึก ษำต่ำงๆ แล้ว เห็นควรดำเนินโครงกำรตำมภำรกิจ โดยมีเป้ ำประสงค์ คือ
นักศึกษำและบุคลำกรมีควำมรู้ คุณธรรม และควำมสำนึกใสนควำมเป็ นไทย รวมถึงมีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ และชำติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตั กิ ำร คือ 1) เพื่อกำหนดแผนงำนศิลปะและวัฒนธรรมในกำรพัฒนำและ
เผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่ ว ยงำน “เน้นควำมเป็ นวัง” 2) เพื่อกำหนดแผนงำนศิลปะและวัฒนธรรมในกำรส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงำน

ตัวชี้วดั ควำมสำเร็จและค่ำเป้ ำหมำยของแผน คือ 1) ร้อยละของกำรรับรู้เอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย “เน้น
ควำมเป็ นวัง” ร้อยละ 85 2) ร้อยละของกำรรับรูภ้ ำพลักษณ์ในกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงำน ร้อย
ละ 85 และจำแนกเป็ น 1) โครงกำรกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยและท้องถิ่นในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย จำนวน 1
โครงกำร ใช้งบประมำณ 50,000 บำท 2) โครงกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำยในประเทศ จำนวน 2 โครงกำร ใช้
งบประมำณ 150,000 บำท 3) โครงกำรจัดกิจกรรมตำมข้อตกลงควำมร่วมมือของเครือข่ำยและท้องถิน่ จำนวน 1
โครงกำร ใช้งบประมำณ 40,000 บำท 4) โครงกำรบริกำรแหล่งเรียนรูแ้ ละกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำนวน 11
โครงกำร ใช้งบประมำณ 850,000 บำท 5) โครงกำรเผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมสู่สำกล จำนวน 4 โครงกำร ใช้
งบประมำณ 298,850 บำท โดยดำเนินโครงกำรทัง้ สิ้น 19 โครงกำรและได้รบั งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
รวมทัง้ สิน้ 1,388,850 บำท
สำหรับกำรนำแนวทำงไปสู่กำรปฏิบตั ดิ ำเนินกำรโดยสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบตั กิ ำรด้ำน
กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี กำรศึกษำ 2564 ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพ
บุคลำกร ส่งเสริมกำรปฏิบตั ิง ำนที่สอดคล้องกับ แผนที่กำหนดและสร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในหน่ วยงำนให้
ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมให้มคี วำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้มกี ำรติดตำม ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงเป็ นระบบโดยกำหนดให้มกี ำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำจำนวน 2 รอบต่อปี คือ รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
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ส ำนั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรมคำดหวัง ว่ ำ ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรและกิ จ กรรมทัง้ หมดจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วดั ที่กำหนด และจะสำมำรถตอบโจทย์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในด้ำนกำรทำนุ บำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็ นมาของสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัง้ อยู่ ณ อำคำรสำยสุทธำนภดล ซึ่งแต่เดิมเป็ นพระตำหนักที่ประทับ มี
ลักษณะเป็ นพระตำหนักแฝด 2 ชัน้ โดยมีทำงเชื่อมหำกัน ปี กซ้ำยเป็ นทีป่ ระทับของ พระวิมำดำเธอ พระองค์เจ้ำ
สำยสวลียภ์ ริ มย์ กรมพระสุทธำสินีนำฏ ปิ ยมหำรำชปดิวรัดำ ส่วน ปี กขวำเป็ นทีป่ ระทับของสมเด็จพระเจ้ำบรม
วงศ์เธอ เจ้ำฟ้ ำนิภำนภดล วิมลประภำวดี กรมขุน
อู่ทองเขตขัตติยนำรี พระรำชธิดำในพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั และพระวิมำดำเธอฯ ชัน้ ล่ำงก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้ องแผ่น ชัน้ บนเป็ นโครงสร้ำงไม้ ตำม
ลักษณะสถำปั ตยกรรมแบบ Italian Renaissance ภำยใต้กำรดูแลกำรก่อสร้ำงของ เจ้ำพระยำยมรำช (ปั ้น สุขุม)
ซึ่งพระตำหนักแห่งนี้ นับว่ำเป็ นแหล่งต้นทุนทำงศิลปะและวัฒนธรรมในรำชสำนัก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รบั กำรพัฒนำเป็ นลำดับ ดังนี้
พ.ศ. 2523 ศู น ย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรม วิ ท ยำลั ย ครู ส วนสุ นั น ทำ ได้ ร ั บ อนุ ม ั ติ ใ ห้ จ ั ด ตั ง้ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยเปิ ดทำกำรเป็ นครัง้ แรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2523 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม
12 มีนำคม พ.ศ. 2530 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รบั กำรจัดตัง้ เป็ นหน่วยรำชกำรเทียบเท่ำคณะ
4 มกรำคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิ ด
พิพธิ ภัณฑ์พระตำหนักสำยสุทธำนภดล ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ
พ.ศ. 2538 วิทยำลัยครูสวนสุนันทำเปลี่ยนฐำนะเป็ น “สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ” ตำมพระรำชบัญญัติ
สถำบันรำชภัฏและสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของสถำบัน
10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำได้เปลีย่ นฐำนะเป็ น “มหำวิทยำลัย รำชภัฏสวนสุนัน
ทำ” ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นหน่ วยงำนตำมโครงสร้ำงของ
มหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2548 พระตำหนักได้รบั กำรบูรณะครัง้ ใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เพื่อกำรเรียนรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2555 อำคำรจุฑำรัตนภรณ์ อำคำรอำทรทิพยนิ วำสน์ และอำคำรเอื้อนอำชว์แถมถวัลย์ ได้รบั กำร
ปรับปรุงเป็ นอำคำรจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนดุรยิ ศิลป์ นำฏศิลป์ และทัศนศิลป์
พ.ศ. 2557 ชัน้ บนของอำคำรสำยสุทธำนภดลได้รบั กำรพัฒนำเป็ นพิพธิ ภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล
ปั จจุบนั สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริกำรเยี่ยมชมตำหนักในสวนสุนันทำ รวม 4 อำคำร คือ
อำคำรสำยสุทธำนภดล อำคำรจุฑำรัตนำภรณ์ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ และอำคำรเอื้อนอำชว์แถมถวัลย์ ซึ่งเป็ น
แหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอชีวิตรำชสำนักฝ่ ำยในและเป็ นหนึ่งในเครือข่ำย Muse Pass ร่วมกับมิวเซียมสยำม ภำยใต้
กำรกำกับดูแลของสถำบันพิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรูแ้ ห่งชำติ

6
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1.2 โครงสร้างสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม

โครงสร้างสานักศิลปะและวัฒนธรรม
1. โครงสร้างองค์กร

มหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สานักศิ ลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
่

ฝ่ ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ฝ่ ายอนุรกั ษ์ พัฒนา
และทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
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2. กรอบอัตรากาลัง
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3. โครงสร้างภาระงาน

สานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
่
(5 อัตรา)
1.1 งำนธุรกำรและสำรบรรณ
1.2 งำนจัดประชุม
1.3 งำนบุคลำกร
1.4 งำนพัสดุ
1.5 งำนกำรเงิน
1.6 งำนประชำสัมพันธ์
1.7 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.8 งำนเอกสำรภำษำอังกฤษ
1.9 งำนโครงกำรน้อมรำลึกถึงพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระรำชวงศ์
1.10 งำนโครงกำรส่งเสริม สืบสำน และ
อนุรกั ษ์ประเพณีไทย

ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ
(4 อัตรา)
2.1 งำนแผนและงบประมำณ
2.2 งำนบริหำรควำมเสีย่ ง
2.3 งำนควบคุมภำยใน
2.4 งำนโครงกำรวำระสำคัญประจำปี
2.5 งำนประกันคุณภำพ
2.6 งำนพัฒนำเอกลักษณ์
2.7 งำนกำรจัดกำรควำมรู้
2.8 งำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร
2.9 งำนฐำนข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม
2.10 งำนจัดหำรำยได้

ฝ่ ายอนุรกั ษ์ พัฒนา และทานุบารุง
ศิ ลปวัฒนธรรม (5 อัตรา)
3.1 งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรจุฑำรัตนำภรณ์(45)/ อำคำรพิสมัยพิมลสัตย์
(44))
3.2 งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์(46)/ อุโมงค์)
3.3 งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรเอื้อนอำชว์แถมถวัลย์(51)/ อำคำรศศิพงษ์
ประไพ(41))
3.4 งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรสำยสุทธำนภดล(27))
3.5 งำนเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
3.6 งำนพัฒนำ วิจยั และเผยแพร่องค์ควำมรู้
ศิลปวัฒนธรรม
3.7 งำนควำมร่วมมือองค์กร เครือข่ำย และหน่วยงำน
3.8 งำนวำรสำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรม
3.9 งำนบริกำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรม
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4. โครงสร้างการบริ หารงาน
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารกองทุน
เพื่อพัฒนาหน่ วยงาน

คณะกรรมการประจา
ผู้อานวยการสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริ หารและแผนงาน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิ ชาการและกิ จกรรม

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายวิ เทศสัมพันธ์และความร่วมมือ

หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ

หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
่

หัวหน้ าฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ

หัวหน้ าฝ่ ายอนุรกั ษ์ พัฒนา
และทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม

ห น้ ำ | 12
5. กรอบภาระงานผู้บริ หาร
5.1 กรอบภาระงานผู้บริ หาร ระดับหน่ วยงาน
รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและแผนงาน
1. งำนธุรกำรและสำรบรรณ
2. งำนจัดประชุม
3. งำนบุคลำกร
4. งำนพัสดุ
5. งำนกำรเงิน
6. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. งำนโครงกำรน้อมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระรำชวงศ์
8. งำนโครงกำรส่งเสริม สืบสำน และอนุรกั ษ์
ประเพณีไทย
9. งำนแผนและงบประมำณ
10. งำนบริหำรควำมเสีย่ ง
11. งำนควบคุมภำยใน
12. งำนโครงกำรวำระสำคัญประจำปี
13. งำนประกันคุณภำพ
14. งำนกำรจัดกำรควำมรู้
15. งำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ริ ำชกำร
16. งำนฐำนข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม

6. ข้อมูลบุคลากร

รองผู้อานวยการฝ่ ายวิ ชาการและกิ จกรรม
1. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรจุฑำรัตนำภรณ์(45)/ อำคำรพิสมัยพิมลสัตย์
(44))
2. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์(46)/ อุโมงค์)
3. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรเอื้อนอำชว์แถมถวัลย์(51)/ อำคำรศศิพงษ์
ประไพ(41))
4. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม
(อำคำรสำยสุทธำนภดล(27))
5. งำนพัฒนำ วิจยั และเผยแพร่องค์ควำมรู้
ศิลปวัฒนธรรม
6. งำนวำรสำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรม
7. งำนบริกำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการฝ่ ายวิ เทศสัมพันธ์และความร่วมมือ
1. งำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
2. งำนเอกสำรภำษำอังกฤษ
3. งำนพัฒนำเอกลักษณ์
4. งำนจัดหำรำยได้
5. งำนเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
6. งำนควำมร่วมมือองค์กร เครือข่ำย และหน่วยงำน
ผู้อานวยการ : กำกับดูแลงำนทัง้ องค์กร
หัวหน้ าสานักงาน : ควบคุมและติดตำมงำนทัง้ องค์กร
หัวหน้ าฝ่ าย : ควบคุมดูแลงำนภำยในฝ่ ำย
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ฝ่ ายงาน
หัวหน้ำสำนักงำน
ฝ่ ำยบริหำรงำนทัวไป
่
ฝ่ ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ
ฝ่ ำยอนุรกั ษ์ พัฒนำ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พนักงำนเก็บเอกสำร
คนงำน
รวมทัง้ สิ้ น

2564
ตา่ กว่า ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

รวม

1
1

5
1
3
1
10

1
1
2
3

-

1
5
2
5
1
1
15
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1.3 โครงสร้างการปฏิ บตั ิ งาน ระดับฝ่ าย
1 ฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
่
หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัวไป
่
(นำงสำวลักขณำ นำคกล่อม)
เจ้าหน้ าที่บริ หารงานทั่วไป
(นำงสำวลักขณำ นำคกล่อม)

เจ้าหน้ าที่บริ หารงานทั่วไป
(นำงสำวพรรณผกำ แก้วติน)

1. งำนบุคลำกร
2. งำนกำรเงิน

1. งำนธุรกำรและสำรบรรณ
2. งำนจัดประชุม
3. งำนเอกสำรภำษำอังกฤษ

นักวิ ชาการพัสดุ
(นำงศิฐมิ ำ เจริญสุข)
1. งำนพัสดุ

นักประชาสัมพันธ์
(นำงสำวสำลินี บุญสมเครำะห์)
1. งำนประชำสัมพันธ์

นักวิ ชาการคอมพิ วเตอร์
(นำยวำทะฤทธิ ์ ลีลำฤทธิ)์
1. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. งานโครงการน้ อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณของพระราชวงศ์
(1) โครงกำรบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณำนุประทำนถวำยแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุนันทำกุมำรีรตั น์ พระบรมรำชเทวี
(2) โครงกำรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันทิวงคตสมเด็จพระนำงเจ้ำสุนันทำกุมำรีรตั น์ พระบรมรำชเทวี
(3) โครงกำรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันสิน้ พระชนม์ พระวิมำดำเธอ กรมพระสุทธำสินีนำฎ ปิ ยมหำรำช ปดิวรัดำ
2. งานโครงการส่งเสริ ม สืบสาน และอนุรกั ษ์ประเพณี ไทย
(1) โครงกำรพิธถี วำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน
หมายเหตุ : โครงกำรทีจ่ ะจัดขึน้ อยู่กบั แนวคิดและทิศทำง
(2) โครงกำรธรรมศึกษำ
กำรบริหำรจัดกำรของผูบ้ ริหำร (จะได้หรือไม่กไ็ ด้)
(3) โครงกำรส่งเสริม สืบสำนและอนุรกั ษ์ประเพณีวนั สงกรำนต์
(4) โครงกำรส่งเสริม สืบสำนและอนุรกั ษ์ประเพณีไทยวันเข้ำพรรษำ
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2 ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้ าฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ
(นำงสำวจิตรำนุช เวสำ)

นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน
(นำงสำวจิตรำนุช เวสำ)
1. งำนแผนและงบประมำณ
2. งำนโครงกำรวำระสำคัญ
ประจำปี

นักวิ ชาการศึกษา
(นำยกษิดศิ คงปำน)
1. งำนประกันคุณภำพ
2. งำนบริหำรควำมเสีย่ ง
3. งำนควบคุมภำยใน

นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน
(..............ว่ำง..............)
1. งำนติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบตั ริ ำชกำร
2. งำนกำรจัดกำรควำมรู้

นักวิ ชาการศึกษา
(..............ว่ำง..............)
1. งำนพัฒนำเอกลักษณ์
2. งำนฐำนข้อมูลศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. งำนจัดหำรำยได้
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3 ฝ่ ายแผนงานและประกันคุณภาพ
หัวหน้ าฝ่ ายอนุรกั ษ์ พัฒนา และทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
(นำงพรรษภรณ์ โฆษิตกำนต์)

ภัณฑารักษ์
(นำงสำววณิชยำ บุษบงส์)

ภัณฑารักษ์
(นำงสำววิมลฉัตร เลิศคชสีห์)

ภัณฑารักษ์
(นำยชนะภพ วัณณโอฬำร)

นักประชาสัมพันธ์
(นำยรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง)

1. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม (อำคำรจุฑำรัตนำภรณ์
(45)/ อำคำรพิสมัยพิมลสัตย์(44))
2. งำนเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม

1. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม (อำคำรเอื้อนอำชว์
แถมถวัลย์(51)/ อำคำรศศิพงษ์
ประไพ(41))
2. งำนควำมร่วมมือองค์กร เครือข่ำย
และหน่วยงำน

1. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม (อำคำรอำทรทิพย
นิวำสน์(46)/ อุโมงค์)
2. งำนพัฒนำ วิจยั และเผยแพร่องค์
ควำมรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม

1. งำนอนุรกั ษ์ และพัฒนำแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม (อำคำรสำยสุท ธำนภ
ดล(27))
2. งำนวำรสำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรม
3. งำนบริกำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรม

ห น้ ำ | 17
4. ภาระงานของบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้าง
พนักงานเก็บเอกสาร
(นำงวันนี คณำรักษ์)
1. ทำควำมสะอำดสำนักงำน

คนงาน
(นำงสำวอรุณี ทรำสำรวัตร)
1. ให้บริกำรยืม/คืมวัสดุอุปกรณ์ศลิ ปวัฒนธรรม
2. จำหน่ำยสินค้ำทีร่ ะลึก (งำนจัดหำรำยได้)
3. กำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของแม่บ้ำนบริษทั
4. ทำควำมสะอำดอำคำรสำยสุทธำนภดล (บริเวณ
ชัน้ 1)
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1.4 ผลการดาเนิ นงานด้าน

โครงการ33

35
30
25

25

25
โครงการ

20
15
15
10
5
0
2561

2562

2563

2564

1.5 ข้อมูลพื้นฐานสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.5.1 วิ สยั ทัศน์ (Vision)
แหล่งกำรเรียนรูท้ ำงศิลปวัฒนธรรมระดับชำติและสำกล
1.5.2 พันธกิ จ (Mission)
1. อนุรกั ษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล
2. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พัฒ นำฐำนข้อ มู ล สำรสนเทศด้ ำ นศิ ล ปวัฒ นธรรมรัต นโกสิน ทร์ บ นฐำนของผลงำนวิ จ ัย และ
แหล่งข้อมูลเครือข่ำย
1.5.3 ภารกิ จหลัก (Key result area)
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
อนุรกั ษ์ สืบสำน พัฒนำมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
1. ทีมงำนเป็ นหัวใจ (Team Working)
2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งำน (IT Application)

ห น้ ำ | 19
3. สร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Enhancement)
4. เชิดชูธรรมำภิบำล (Good Governance)
5. บริหำรงำนตำมกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethical Practice)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทำ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
1.5.8 ค่านิ ยมหลัก (Core Values)
สร้ำงเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรศิลปวัฒนธรรม
1.5.9 เป้ าหมายการพัฒนาสานักศิ ลปะและวัฒนธรรม
พัฒนำแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในระดับชำติ และนำนำชำติ
“National and International recognition”

ส่วนที่ 2 แผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
2.1 นโยบายด้านทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ควำมเป็ นสวนสุนันทำ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจยั ค้นคว้ำ เพื่อเป็ นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรูท้ ำงวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มกี ำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวัฒนธรรมแลกเปลีย่ นเพื่อกำรอนุรกั ษ์และเผยแพร่ ทัง้
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม
1) เพื่ อ ก ำหนดแผนงำนศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในกำรพัฒ นำและเผยแพร่ เ อกลัก ษณ์ ข องหน่ ว ยงำน
“เน้นควำมเป็ นวัง”
2) เพื่อกำหนดแผนงำนศิลปะและวัฒนธรรมในกำรส่งเสริมและสนับสนุน กำรจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของหน่วยงำน

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั ความสาเร็จและค่าเป้ าหมายของสานั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม
2.3.1 ยุทธศาสตร์
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์แ ละบู ร ณำกำรศิล ปะและวัฒนธรรมเพื่อก้ ำ วสู่ เอตทัค คะในระดับ
นำนำชำติ
2.3.2 เป้ าประสงค์เชิ งยุทธศาสตร์
สร้ำ งสรรค์อ งค์ค วำมรู้ศิล ปวัฒ นธรรมไทย ศิ ล ปวัฒ นธรรมรัต นโกสิน ทร์ ด้ ว ยกำรเผยแพร่
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ร่ วมกับ เครือข่ำยทำงวัฒนธรรม และบู ร ณำกำรงำนศิล ปวัฒน ธรรมไปสู่ ระดับ
นำนำชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จและค่าเป้ าหมาย
ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของกำรรับรูเ้ อกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย “เน้นควำม
เป็ นวัง”
2. ร้อยละของกำรรับรูภ้ ำพลักษณ์ในกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรมของหน่วยงำน

2.4 ขัน้ ตอนการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิ ลปวัฒนธรรม

ค่าเป้ าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
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2.5 แผนปฏิ บตั ิ การด้านการทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
2.5.1 แผนปฏิ บตั ิ การด้านการทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี
กิ จกรรม/โครงการ

1

2

โครงกำร
แต่งผ้ำไทย

โครงกำร
นิทรรศกำร
ศิลปวัฒนธรร
มออนไลน์

เป้ าหมายของตัวชี้วดั

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เพื่อกำหนด
แผนงำน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมใน
กำรพัฒนำ
และเผยแพร่
เอกลักษณ์
ของ
มหำวิทยำลัย
“เน้นควำม
เป็ นวัง”

1. ร้อยละของ
กำรรับรู้
เอกลักษณ์
ของ
มหำวิทยำลัย
“เน้นควำม
เป็ นวัง”
2. จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร

1.ร้อย 1.ร้อย 1.ร้อย 1.ร้อย 1.ร้อย
ละ 85 ละ 85 ละ 85 ละ 85 ละ 85

เพื่อกำหนด
แผนงำนศิลปะ
และวัฒนธรรม
ในกำรพัฒนำ
และเผยแพร่
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย
“กำรเป็ น

1. จำนวนผู้
เยีย่ มชมแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรร
ม
2. ระดับควำม
พึงพอใจของผู้

1.

2565

2566

2567

2568

2569

กลุ่ม
เป้ าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้รบั ผิด
ชอบ

2565
30,000
บาท

2566
30,000
บาท

2567
30,000
บาท

2568
30,000
บาท

2569
30,000
บาท

นักเรียน 150,0
18,000 18,000 18,000 นักศึกษำ
00
คน
คน
คน
และบุคคล บำท
ทัวไป
่

150,0
00
บำท

150,0
00
บำท

150,0
00
บำท

150,0 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
00 พัฒนำ และ
บำท ทำนุบำรุง

บุคลำกร
ภำยใน
มหำวิทย
ำลัย

สำนักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

2. 500 2. 500 2. 500 2. 500 2. 500
คน
คน
คน
คน
คน

1.

18,000 18,00
คน
0 คน

1.

1.

1.

2.
2.
2.
2.
2.
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70
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กิ จกรรม/โครงการ

3

4

วัตถุประสงค์
โครงการ

องค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้
เพื่อกำหนด
โครงกำร
นิทรรศกำร แผนงำนศิลปะ
หมุนเวียน และวัฒนธรรม
ในกำรพัฒนำ
ภำยใน
พิพธิ ภัณฑ์ และเผยแพร่
เอกลักษณ์ของ
และแหล่ง
มหำวิทยำลัย
เรียนรู้
“กำรเป็ น
องค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้
โครงกำร
เพื่อกำหนด
เสริมสร้ำง
แผนงำนใน
ควำมเข้มแข็ง กำรส่งเสริม
ด้ำนศิลปะ
และสนับสนุน
และ
กำรจัด
วัฒนธรรม
กิจกรรมทำนุ
ของชุมชน
บำรุงศิลปะ
และท้องถิน่
และวัฒนธรรม
ของ
มหำวิทยำลัย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เยีย่ มชมแหล่ง
เรียนรู้
1. จำนวนผู้
เยีย่ มชมแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรร
ม
2. ระดับควำม
พึงพอใจของผู้
เยีย่ มชมแหล่ง
เรียนรู้
1. จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2565

1.

2566

1.

18,000 18,00
คน
0 คน

2567

1.

2568

1.

2569

กลุ่ม
เป้ าหมาย

งบประมาณ (บาท)
2565

2566

2567

2568

2569

ผู้รบั ผิด
ชอบ

1.

นักเรียน 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
18,000 18,000 18,000 นักศึกษำ 0 บำท 0 บำท 0 บำท 0 บำท 0 บำท พัฒนำ และ
คน
คน
คน
และบุคคล
ทำนุบำรุง
ทัวไป
่

2.
2.
2.
2.
2.
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70
1.

1.

1.

1.

1.

นักเรียน 100,0
50 คน 50 คน 50 คน 50 คน 50 คน นักศึกษำ
00
บุคคล
บำท
ทัวไป
่
2. ระดับควำม 2.
2.
2.
2.
2.
และ
พึงพอใจของ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ชุมชน
ผูเ้ ข้ำร่วม
≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70
โครงกำร

100,0
00
บำท

100,0
00
บำท

100,0
00
บำท

100,0 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
00 พัฒนำ และ
บำท ทำนุบำรุง
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กิ จกรรม/โครงการ

5

6

7

โครงกำร
พัฒนำ
เอกลักษณ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
สวนสุนันทำ

วัตถุประสงค์
โครงการ

เพื่อกำหนด
แผนงำนใน
กำรส่งเสริม
และสนับสนุน
กำรจัด
กิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของ
มหำวิทยำลัย
โครงกำร
เพื่อกำหนด
เผยแพร่องค์ แผนงำนศิลปะ
ควำมรูศ้ ลิ ปะ และวัฒนธรรม
และ
ในกำรพัฒนำ
วัฒนธรรม
และเผยแพร่
ด้ำน
เอกลักษณ์ของ
สถำปั ตยกรร มหำวิทยำลัย
ม
“กำรเป็ น
องค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้
โครงกำร
เพื่อกำหนด
เผยแพร่องค์ แผนงำน
ควำมรูศ้ ลิ ปะ ศิลปะและ
และ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

1. จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2565

2566

2567

2568

2569

1.

1.

1.

1.

1.

500

500

500

500

500

คน

คน

คน

คน

คน

กลุ่ม
เป้ าหมาย

งบประมาณ (บาท)

ผู้รบั ผิด
ชอบ

2565

2566

2567

2568

2569

นักเรียน 180,0
และ
00
นักศึกษำ บำท

250,0
00
บำท

250,0
00
บำท

250,0
00
บำท

250,0 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
00 พัฒนำ และ
บำท ทำนุบำรุง

2.
2.
2.
2.
2. ระดับควำม 2.
พึงพอใจของ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
ผูเ้ ข้ำร่วม
≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70 ≥4.70
โครงกำร
จำนวนองค์
ควำมรูด้ ำ้ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่
ได้รบั กำร
เผยแพร่ใน
ระดับ
นำนำชำติ

1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ นักเรียน
ควำมรู้ ควำม ควำมรู้ ควำมรู้ ควำมรู้ นักศึกษำ
รู้
และบุคคล
ทัวไป
่

-

20,00 20,00 20,00 20,00 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
0 บำท 0 บำท 0 บำท 0 บำท พัฒนำ และ
ทำนุบำรุง

จำนวนองค์
ควำมรูด้ ำ้ น
ศิลปะและ

1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ นักเรียน
ควำมรู้ ควำม ควำมรู้ ควำมรู้ ควำมรู้ นักศึกษำ
รู้

-

20,00 20,00 20,00 20,00 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
0 บำท 0 บำท 0 บำท 0 บำท พัฒนำ และ
ทำนุบำรุง
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

วัฒนธรรม
ด้ำนอำหำร

วัฒนธรรมใน
กำรพัฒนำ
และเผยแพร่
เอกลักษณ์
ของ
มหำวิทยำลัย
“กำรเป็ น
องค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้

วัฒนธรรมที่
ได้รบั กำร
เผยแพร่ใน
ระดับ
นำนำชำติ

โครงกำร
เผยแพร่องค์
ควำมรูศ้ ลิ ปะ
และ
วัฒนธรรม
ด้ำนงำนฝีมอื
ชำววัง

เพื่อกำหนด
แผนงำน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมใน
กำรพัฒนำ
และเผยแพร่
เอกลักษณ์
ของ
มหำวิทยำลัย
“กำรเป็ น
องค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้

กิ จกรรม/โครงการ

8

จำนวนองค์
ควำมรูด้ ำ้ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่
ได้รบั กำร
เผยแพร่ใน
ระดับ
นำนำชำติ

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2565

2566

2567

2568

2569

กลุ่ม
เป้ าหมาย

งบประมาณ (บาท)
2565

2566

2567

2568

2569

ผู้รบั ผิด
ชอบ

และบุคคล
ทัวไป
่

1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ 1 องค์ นักเรียน
ควำมรู้ ควำม ควำมรู้ ควำมรู้ ควำมรู้ นักศึกษำ
รู้
และบุคคล
ทัวไป
่

-

20,00 20,00 20,00 20,00 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
0 บำท 0 บำท 0 บำท 0 บำท พัฒนำ และ
ทำนุบำรุง
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กิ จกรรม/โครงการ

9

โครงกำร
วำรสำรวิชำก
ำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรร
ม

วัตถุประสงค์
โครงการ

เพื่อกำหนด
แผนงำน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมใน
กำรพัฒนำ
และเผยแพร่
เอกลักษณ์
ของ
มหำวิทยำลัย
“กำรเป็ น
องค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้

10 โครงกำรน้อม เพื่อกำหนด
รำลึกถึงพระ
มหำ
กรุณำธิคุณ
ของพระ
รำชวงศ์

แผนงำนใน
กำรส่งเสริม
และสนับสนุน
กำรจัด
กิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของ
มหำวิทยำลัย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2566

2567

2568

2569

งบประมาณ (บาท)

ผู้รบั ผิด
ชอบ

2565

2566

2567

2568

2569

จำนวนกำร
2 เล่ม/ 2 เล่ม/ 2 เล่ม/ 2 เล่ม/ 2 เล่ม/ วำรสำรวิ 298,8
เผยแพร่
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ชำกำร
50
วำรสำรวิชำกำ
ด้ำน
บำท
รด้ำน
ศิลปวัฒน
ศิลปวัฒนธรร
ธรรม
ม

300,0
00
บำท

300,0
00
บำท

300,0
00
บำท

300,0 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
00 พัฒนำ และ
บำท ทำนุบำรุง

180,0
00
บำท

180,0
00
บำท

180,0
00
บำท

180,0 สำนักศิลปะ
00
และ
บำท วัฒนธรรม

จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร

2565

กลุ่ม
เป้ าหมาย

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียน 180,0
คน
คน
คน
คน
คน นักศึกษำ 00
และบุคคล บำท
ทัวไป
่
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กิ จกรรม/โครงการ

11 โครงกำร

วัตถุประสงค์
โครงการ

เพื่อกำหนด
ส่งเสริม สืบ แผนงำนใน
สำน และ
กำรส่งเสริม
อนุรกั ษ์
และสนับสนุน
ประเพณีไทย กำรจัด
กิจกรรมทำนุ
บำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของ
มหำวิทยำลัย
เพื่อกำหนด
12 โครงกำร
สร้ำง
แผนงำนใน
เครือข่ำย
กำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือ และสนับสนุน
ด้ำนศิลปะ
กำรจัด
และ
กิจกรรมทำนุ
วัฒนธรรม
บำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของ
มหำวิทยำลัย

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

1. จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร
2.ร้อยละของ
ควำมสำเร็จ
ของกำร
ดำเนิน
โครงกำร
1. จำนวน
กิจกรรมที่
เผยแพร่
แลกเปลีย่ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
กิจกรรม

เป้ าหมายของตัวชี้วดั
2565

2566

2567

2568

2569

1.
1.
1.
1.
1.
นักเรียน 190,0
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 นักศึกษำ 00
คน
คน
คน
คน
คน และบุคคล บำท
ทัวไป
่
2. ร้อย 2. 2. ร้อย 2. ร้อย 2. ร้อย
ละ ร้อยละ ละ
ละ
ละ
100 100 100 100
100

190,0
00
บำท

190,0
00
บำท

190,0
00
บำท

190,0 สำนักศิลปะ
00
และ
บำท วัฒนธรรม

1.
6 กิจ
กรรม

250,0
00
บำท

250,0
00
บำท

250,0
00
บำท

250,0 ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
00 พัฒนำ และ
บำท ทำนุบำรุง

1.
6 กิจ
กรรม

2569

ผู้รบั ผิด
ชอบ

2566

1.
6 กิจ
กรรม

2568

งบประมาณ (บาท)
2565

1.
6 กิจ
กรรม

2567

กลุ่ม
เป้ าหมาย

1.
นักเรียน 240,0
6 กิจ นักศึกษำ 00
กรรม และบุคคล บำท
ทัวไป
่

2. 300 2. 300 2. 300 2. 300 2. 300
คน
คน
คน
คน
คน
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2.5.2 แผนปฏิ บตั ิ การด้านการทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม ประจาปี (ปี การศึกษา 2564/ ปี งบประมาณ 2565)
กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

30,000 บาท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

150,000
บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

ระบุประเภทของกิ จกรรม

1

2

โครงกำรแต่งผ้ำ
ไทย

เพื่อกำหนด
แผนงำนศิลปะและ
วัฒนธรรมในกำร
พัฒนำและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย “เน้น
ควำมเป็ นวัง”

1. ร้อยละของ
กำรรับรู้
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย
“เน้นควำมเป็ น
วัง”
2. จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร
โครงกำรนิทรรศกำร เพื่อกำหนดแผนงำน 1. จำนวนผูเ้ ยีย่ ม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม ชมแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์
ในกำรพัฒนำและ
ศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เอกลักษณ์ 2. ระดับควำมพึง
ของมหำวิทยำลัย
พอใจของผูเ้ ยีย่ ม
“กำรเป็ นองค์กำร
ชมแหล่งเรียนรู้
แห่ง กำรเรียนรู”้

1.ร้อยละ 85

2. 500 คน

1. 18,000 คน

2. ระดับ ≥4.70

นักเรียน นักศึกษำ ตุลำคม 2564 –
และบุคคลทัวไป
่
สิงหำคม 2565
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กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

3

โครงกำร
นิทรรศกำร
หมุนเวียนภำยใน
พิพธิ ภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้

เพื่อกำหนดแผนงำน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ในกำรพัฒนำและ
เผยแพร่เอกลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย
“กำรเป็ นองค์กำร
แห่ง กำรเรียนรู”้

1. จำนวนผูเ้ ยีย่ ม 1. 18,000 คน
ชมแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับควำมพึง 2. ระดับ ≥4.70
พอใจของผูเ้ ยีย่ ม
ชมแหล่งเรียนรู้

4

โครงกำรสร้ำงองค์
ควำมรูด้ ำ้ น
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชน

เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย

1. จำนวน
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร

5

1. 50 คน

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

นักเรียน นักศึกษำ ตุลำคม 2564 –
และบุคคลทัวไป
่
สิงหำคม 2565

ชุมชน

เมษำยน มิถุนำยน 2565

นักเรียน และ
นักศึกษำ

ตุลำคม ธันวำคม 2564

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

50,000 บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

100,000
บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

2. ระดับ ≥4.70

2. ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร
โครงกำรพัฒนำ เพื่อกำหนดแผนงำน 1. จำนวน
1. 500 คน
เอกลักษณ์ศลิ ปะ ในกำรส่งเสริมและ ผูเ้ ข้ำร่วม
และวัฒนธรรมสวน สนับสนุนกำรจัด
โครงกำร
กิจกรรมทำนุบำรุง
สุนันทำ
2. ระดับ ≥4.70

180,000
บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง
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กิ จกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

ศิลปะและวัฒนธรรม 2. ระดับควำมพึง
ของมหำวิทยำลัย
พอใจของ

6

7

ผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร
โครงกำรบวงสรวง เพื่อกำหนดแผนงำน จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
ในกำรส่งเสริมและ โครงกำร
และบำเพ็ญกุศล
ทักษิณำนุประทำน สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ถวำยแด่สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสุนัน ศิลปะและวัฒนธรรม
ทำกุมำรีรตั น์ พระ ของมหำวิทยำลัย
บรมรำชเทวี
โครงกำรบำเพ็ญ เพื่อกำหนดแผนงำน จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
ในกำรส่งเสริมและ โครงกำร
กุศลเนื่องใน
วโรกำสวันคล้ำย สนับสนุนกำรจัด
วันทิวงคต สมเด็จ กิจกรรมทำนุบำรุง
พระนำงเจ้ำสุนัน ศิลปะและวัฒนธรรม
ทำกุมำรีรตั น์ พระ ของมหำวิทยำลัย
บรมรำชเทวี

1,000 คน

นักเรียน นักศึกษำ
บุคลำกรภำยใน
และบุคคลทัวไป
่

ตุลำคม ธันวำคม 2564

100,000
บำท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

500 คน

นักเรียน นักศึกษำ
บุคลำกรภำยใน
และบุคคลทัวไป
่

เมษำยน มิถุนำยน 2565

40,000 บำท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
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กิ จกรรม/โครงการ

8

9

โครงกำรพิธี
บำเพ็ญกุศลเนื่อง
ในวันคล้ำยวัน
สิน้ พระชนม์ พระวิ
มำดำเธอ กรมพระ
สุทธำสินีนำฏ ปิ ย
มหำรำชปดิวรัดำ
โครงกำรพิธถี วำย
ผ้ำพระกฐิน
พระรำชทำน
ประจำปี พ.ศ.2564

10

โครงกำรส่งเสริม
สืบสำน และ
อนุรกั ษ์ประเพณี
วันสงกรำนต์

11

โครงกำรธรรม
ศึกษำ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

เพื่อกำหนดแผนงำน จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
ในกำรส่งเสริมและ โครงกำร
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย

500 คน

นักเรียน นักศึกษำ
บุคลำกรภำยใน
และบุคคลทัวไป
่

เมษำยน มิถุนำยน 2565

40,000 บำท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร

500 คน

นักเรียน นักศึกษำ
บุคลำกรภำยใน
และบุคคลทัวไป
่

ตุลำคม ธันวำคม 2564

100,000
บำท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
โครงกำร

500 คน

นักเรียน นักศึกษำ
บุคลำกรภำยใน
และบุคคลทัวไป
่

เมษำยน มิถุนำยน 2565

20,000 บำท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละของ
ควำมสำเร็จของ

ร้อยละ 100

บุคคลทัวไป
่

เมษำยน มิถุนำยน 2565

50,000 บำท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย
เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย
เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
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12

โครงกำรส่งเสริม
สืบสำน และ
อนุรกั ษ์ประเพณี
ไทยวันเข้ำพรรษำ

13

โครงกำรเผยแพร่
องค์ควำมรูศ้ ลิ ปะ
และวัฒนธรรมด้ำน
งำนฝีมอื ชำววัง

14

โครงกำรเผยแพร่
องค์ควำมรูศ้ ลิ ปะ

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

สนับสนุนกำรจัด
กำรดำเนิน
กิจกรรมทำนุบำรุง โครงกำร
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย
เพื่อกำหนดแผนงำน จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
ในกำรส่งเสริมและ
โครงกำร
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย

เพื่อกำหนด
แผนงำนศิลปะและ
วัฒนธรรมในกำร
พัฒนำและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย “กำร
เป็ นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้
เพื่อกำหนด
แผนงำนศิลปะและ
วัฒนธรรมในกำร

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

500 คน

นักเรียน นักศึกษำ
บุคลำกรภำยใน
และบุคคลทัวไป
่

เมษำยน มิถุนำยน 2565

20,000 บำท

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

จำนวนองค์
ควำมรูด้ ำ้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมที่
ได้รบั กำร
เผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติ

1 องค์ควำมรู้

องค์ควำมรูด้ ำ้ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั
กำรเผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติ

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

ไม่ใช้
งบประมำณ

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

จำนวนองค์
ควำมรูด้ ำ้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมที่

1 องค์ควำมรู้

องค์ควำมรูด้ ำ้ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

ไม่ใช้
งบประมำณ

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง
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15

16

วัตถุประสงค์
โครงการ

และวัฒนธรรมด้ำน พัฒนำและเผยแพร่
สถำปัตยกรรม
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย “กำร
เป็ นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้
โครงกำรเผยแพร่ เพื่อกำหนด
องค์ควำมรูศ้ ลิ ปะ แผนงำนศิลปะและ
และวัฒนธรรมด้ำน วัฒนธรรมในกำร
อำหำร
พัฒนำและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย “กำร
เป็ นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้
โครงกำร
เพื่อกำหนด
วำรสำรวิชำกำร
แผนงำนศิลปะและ
ด้ำน
วัฒนธรรมในกำร
ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนำและเผยแพร่
เอกลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย “กำร

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

ได้รบั กำร
เผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติ

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

องค์ควำมรูด้ ำ้ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั
กำรเผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติ

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

ไม่ใช้
งบประมำณ

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

วำรสำรวิชำกำร
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

298,850
บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

กลุ่มเป้ าหมาย

กำรเผยแพร่ใน
ระดับนำนำชำติ

จำนวนองค์
ควำมรูด้ ำ้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมที่
ได้รบั กำร
เผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติ

1 องค์ควำมรู้

จำนวนกำร
เผยแพร่
วำรสำรวิชำกำร
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

2 เล่ม/ปี
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วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

เป็ นองค์กำรแห่ง
กำรเรียนรู”้
17

โครงกำรเผยแพร่
กิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
เครือข่ำย (มิว
เซียมสยำม)

18

โครงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำย
ภำยในประเทศ
(เชียงรำย)

19

โครงกำรสำน
ควำมสัมพันธ์และ
ขยำยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
(อยุธยำ)

เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย
เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย
เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย

จำนวนผูเ้ ข้ำร่วม
กิจกรรม

300 คน

นักเรียน นักศึกษำ
และบุคคลทัวไป
่

ตุลำคม ธันวำคม 2564

50,000 บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

จำนวนกิจกรรม
ทีเ่ ผยแพร่
แลกเปลีย่ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่
เผยแพร่
แลกเปลีย่ นศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

50,000 บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

จำนวนกิจกรรมที่
เผยแพร่
แลกเปลีย่ นศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

100,000
บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง

จำนวนกิจกรรม
ทีเ่ ผยแพร่
แลกเปลีย่ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2 กิจกรรม
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20

โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมตำม
ข้อตกลงควำม
ร่วมมือของ
เครือข่ำย (กำรบิน
ไทย)

วัตถุประสงค์
โครงการ

ตัวชี้วดั
ความสาเร็จ

เพื่อกำหนดแผนงำน
ในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหำวิทยำลัย

จำนวนกิจกรรม
ทีเ่ ผยแพร่
แลกเปลีย่ น
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ปี การศึกษา 2564/
ปี งบประมาณ 2565

2 กิจกรรม

กลุ่มเป้ าหมาย

จำนวนกิจกรรมที่
เผยแพร่
แลกเปลีย่ นศิลปะ
และวัฒนธรรม

ระยะเวลา
ดาเนิ นงาน

ตุลำคม 2564 –
สิงหำคม 2565

งบประมาณ

ผู้รบั ผิดชอบ

40,000 บำท

ฝ่ ำยอนุรกั ษ์
พัฒนำ และทำนุ
บำรุง
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิ บตั ิ และการติ ดตามประเมินผล
กำรนำแผนปฏิบตั กิ ำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่กำรปฏิบตั เิ ป็ นต้องให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์
และเป้ ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้ มีกำรพัฒนำกำรติดตำมประเมิน ผล
กำรดำเนินงำนตำมแผนอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงเป็ นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อเสริม สร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจร่ วมกันของบุ ค ลำกรภำยในหน่ วยงำนในเรื่องกำรดำเนินงำน
โครงกำร/กิจ กรรมด้ำน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรับ ประบวนกำร และกลไกกำรบริหำรจัด กำรกำรนำ
แผนปฏิบตั กิ ำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่กำรปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้มกี ำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบตั กิ ำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่ำงเป็ นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิ บตั ิ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่ำว จึงกำหนดทำงกำรนำแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปสู่กำรปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบตั กิ ำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดทำแนวทำงกำร
สื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจ เป้ ำหมำย และโครงกำร/กิจกรรมให้กบั บุคลำกรภำยใน
หน่ ว ยงำน ได้ ท รำบถึง บทบำทควำมรับ ผิด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมแผน ปฏิ บ ั ติ ก ำร
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดผลในทำงปฏิบตั ิ
2. ผลักดันระบบงบประมำณ และกำรพัฒนำสมรรถภำพบุคลำกรให้สอดคล้องกับแนวทำงทีก่ ำหนด
3. ส่งเสริมกำรปฏิบตั งิ ำนทีส่ อดคล้องกับแผนทีก่ ำหนดไว้ และนำไปสู่กำรพิจำรณำกำรสนับสนุนทรัพยำกร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. สร้ำงกลไกประสำนงำนภำยในกับ หน่ วยงำนให้ขบั เคลื่อนโครงกำร/กิจ กรรมให้มคี วำมก้ ำวหน้ำอย่ ำง
ต่อเนื่อง และมีก ำรแลกเปลี่ยนข้อมูล จัด เก็บ เผยแพร่ และถ่ ำยทอดควำมรู้ซ่งึ กันและกัน โดยอำศัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้เป็ นเครื่องมือในกำรสื่อสำร พร้อมจัดทำฐำนข้อมูลให้สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ำย
5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รบั จำกกำรดำเนิน งำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำสำมำรถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบตั กิ ำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทัง้ สำมำรถประเมินผลได้อย่ำงเป็ นรูปธรรม

3.2 การติ ดตามและประเมิ นผลแผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม ประจาปี
ปี งบประมาณ 2565
กำรติดตำม ประเมินผลเป็ นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุ นให้กำรดำเนินงำนของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
บรรลุ เ ป้ ำ ประสงค์ต ำมที่ก ำหนดไว้ใ นแผนปฏิบ ัติ ก ำรด้ำ น ท ำนุ บำรุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม เพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรและ
ผู้ปฏิบตั ิงำนทรำบถึงควำมสำเร็จ หรือควำมล้มเหลวของกำรดำเนินงำน และนำไปสู่กำรปรับเปลี่ ยนแนวทำงกำร
ดำเนินงำนเพื่อแก้ไขปั ญหำอุปสรรคให้เหมำะสมเท่ำทันสถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ ำหมำยได้
โดยจัดทำระบบกำรติดตำมและประเมินผล ดังนี้
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1. พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ แ ละเสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจเรื่ อ งกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรติดตำมประเมินผลและสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็ น
รูปธรรม
2. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุ นกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนทำนุ บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่ำงต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มกี ำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ของแผนปฏิบตั ิกำรด้ำน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทุกๆ เดือน
พร้อมให้ผู้ร ับ ผิด ชอบในแต่ล ะโครงกำร/กิจ กรรมท ำกำรวิเ ครำะห์ ผลกำรด ำเนิ น งำน เพื่อน ำไปสู่ ก ำรตัด สิน ใจ
ของผูบ้ ริหำร
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ภาคผนวก
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คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
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ภาพกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การด้านทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
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