


วสิัยทัศน์ (Vision) 

 แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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

the National and International levels" 

 

เป้าประสงค์ (Goals)  

 เป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและสากล ตลอดจนให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงานวิจัย

เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมที่มปีระสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 1. จัดโครงการดา้นศลิปวัฒนธรรมด้านอนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

2. พัฒนาทรัพยากรอาคารสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่ง

บริการฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรม 

3. ให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

4. สร้างความเป็นเลิศดา้นการวิจัยและนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 

พันธกจิ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมสู่สากล  

 2. ใหบ้ริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย

และแหล่งข้อมูลเครอืข่าย 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 1. การส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

 



เสาหลัก (Pillar) 

 อนุรักษ์ สบืสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

 

วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สรา้งองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

 

  



นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
 นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 1. ส่งเสริมและสบืสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรูท้างวัฒนธรรม 

 3. สนับสนุนให้มกีารสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

 1. จัดแผนงานการให้บริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและระบบเชื่อมโยงการบริการด้านต่างๆ 

 3. จัดบริการแหล่งเรยีนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 นโยบายด้านการบรหิารงาน 

 1. บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 3. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 4. เน้นการทำงานเป็นทีม โดยคำนึงถึงผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 5. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

 6. สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม /โครงการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 7. บริหารจัดการและดำเนินงานตามกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) 

 นโยบายด้านงบประมาณ 

 1. บริหารการเงนิและงบประมาณด้วยระบบ ERP 

 2. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการและกิจกรรม 

 3. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับหนา้ที่ที่รับผดิชอบ 

 4. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ตรวจสอบ

ความพรอ้มและผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 

 5. ติดตาม และเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามกรอบ

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 



 นโยบายด้านการบรหิารงานบุคคล 

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ตามศักยภาพ  และสอดคล้องกับ

ภาระงาน ที่ได้รับมอบหมาย 

 2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีวนิัยในการทำงาน และสร้างประสทิธิภาพในการทำงาน 

 3. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

 นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

 1. สร้างฐานข้อมูล เพื่อรองรับข้อมลูด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์บริการและเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันทันสมัย 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยการ

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ทางด้านสารสนเทศ และนำข้อมูลไป

ใช ้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 

 6. สร้างฐานข้อมูล เผยแพร่ผลงานวิจัยของสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ 

 1. จัดทำแผนงานและแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 

 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านวิชาการและงานโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  

อย่างมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดี 

 3. พัฒนาเครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 4. ผลติสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียง 

 5. ให้บริการข่าวสารขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

 นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 

 1. จัดให้มีระบบ กลไกในการให้ความรู้ และทักษะในกระบวนการ สอดคล้องกับหลักการ 

ประกันคุณภาพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

 2. เร่งพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ

บริหารจัดการ การควบคุม การบริการ และการประกันคุณภาพให้สามารถสนองต่อหลักการ

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 3. สนับสนุนให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 



 4. จัดให้มีกลไกการติดตาม ประเมินผลกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

สำนักศลิปะและวัฒนธรรมมีส่วนร่วมดา้นการประกันคุณภาพ 

 5. พัฒนาความร่วมมือกิจกรรมการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานในสำนักกับบุคคล 

องค์กร หรอืหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 6. ส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

แก่ ประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ 

 7. ส่งเสริมการนำผลการประกันคุณภาพมาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง 

 นโยบายด้านการจัดการความรู้ 

 1. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยการนำการจัดการความรู้มาเป็น

เครื่องมือ 

 2. สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรู้เกิดพัฒนางานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการความรูข้องหน่วยงาน 

 4. สนับสนุนการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาสู่ Best Pasties ระดับมหาวิทยาลัย 

 นโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยง 

 1. วิเคราะห์ และทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 2. จัดหามาตรการในการประเมนิความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 3. จัดการความเสี่ยง ติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามลำดับความสำคัญโดยมี

การตดิตาม ดูแลความเสี่ยงทุกไตรมาส 

 นโยบายด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 1. มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก มหาวิทยาลัย 

 2. สนับสนุนให้มกีารแลกเปลี่ยนทรัพยากรของหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

 3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดในการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการ ทำงาน 

 
 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะใน

ระดับนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 สร้างสรรค์องค์ความรู้ศลิปวัฒนธรรมไทย ศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ด้วยการเผยแพร่

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม และบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมไปสู่

ระดับนานาชาติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์

เป็นเอตทัคคะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับสากล พร้อมด้วย

สัมพันธภาพเครอืข่ายที่แน่นแฟน้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 

จุดเน้นในการพัฒนาประจำปี 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ 

“National and International recognition” 

 

ประกาศเจตจำนงสุจรติในการปฏิบัติงานอยา่งมีคุณธรรมและความโปร่งใส  

แสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมคีุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติและสร้างค่านยิมให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ เมื่อประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

-  เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และเปิดอากาสใหผู้ม้ีส่วนได้

ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

-   มุ่งปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พรอ้มรับผดิในการ

ปฏิบัติงาน 

-   มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

-   สร้างความตระหนักรู้และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรและนักศึกษา 



-   ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ คู่มอื มาตรฐานการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 


