
ต้นปี หลังโอน เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ

1. เผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ให้เป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณชนใน

ระดับชาติและนานาชาติ

1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด

อันดับมหาวิทยาลัย(11)

ร้อยละ ≥80.00 100.00 1.1.1 เผยแพร่ข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบฐานข้อมูล

1.1.1.1 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking) (A)5
ตัวช้ีวัดด าเนินงาน จ านวน 3 กิจกรรม มีผลบรรลุเป้าหมายทุก

ตัวช้ีวัด ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวหรือกิจกรรม 267 ข่าว จ านวน

หน้าเพจ จ านวน 3,211 หน้า และการฝากล้ิงค์ จ านวน 5 ล้ิงค์

-                 -                 -                   - -                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และความร่วมมือ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2. เผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยกับเครือข่ายความร่วมมือ

2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิต

ร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย
(12)

ร้อยละ ≥80.00 100.00 2.1.1 เผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปะ

และวัฒนธรรมไทยกับเครือข่ายความ

ร่วมมือ

2.1.1.1 โครงการการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมสู่เครือข่าย 

โดยการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมกับส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

        220,000.00             2,100.00             2,100.00  100.00                     -   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และความร่วมมือ

ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และ

ความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม

3.1.1.1 โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ

ด าเนินงานโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายใน ประเทศ 

โดยร่วมมือกับเครือข่ายมิวเซียมสยาม และกลุ่มเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์จัดกิจกรรม Night at the Museum (กิจกรรม

ท่องเท่ียวพิพิธภัณฑ์ยามค่ าคืน)

         80,000.00           77,250.00           77,250.00  100.00                     -   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และความร่วมมือ

ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และ

ความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม

3.1.1.2 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

จัดโครงการสานความสัมพันธ์การเผยแพร่พิพิธภัณฑ์แหล่ง

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล

เผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอ

ฯ และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์ ในเว็บ

เพจของเครือข่ายความร่วมมือกับส านักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการสร้างวัฒนธรรม

การท่องเท่ียงเชิงแหล่งเรียนรู้กิจกรรม Muse Pass

         40,000.00                     -                       -         -                       -   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และความร่วมมือ

ฝ่ายวิจัย เผยแพร่ และ

ความร่วมมือทาง

ศิลปวัฒนธรรม

4.1.1 เร่งรัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมวัฒนธรรมในระดับประเทศ

และนานาชาติ

4.1.1.1 โครงการบริการแหล่งเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรม

จัดโครงการบริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5 

โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการให้บริการแหล่งเรียนรู้

ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการพัฒนาวารสารวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม และโครงการ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

 Google Arts & Culture

        320,000.00         160,000.00         160,000.00  100.00                     -   รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและกิจกรรม

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.1.2.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน โครงการ 10

 โครงการ ในการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนัน

ทา พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา และอนุรักษ์ สืบ

สาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

       880,000.00         498,677.00         498,677.00  100.00                     -   รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและกิจกรรม

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.1.2.2 โครงการแสดงผลงานทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม

จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับงานฝีมือ

ชาววัง จ านวน 4 องค์ความรู้

                    -                       -                       -         -                       -   รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและกิจกรรม

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.1.2.3 กิจกรรมสร้างการรับรู้ความเป็น

สวนสุนันทาให้กับนักศึกษา (3 ศิลป์)

จัดโครงการสร้างการรับรู้ความเป็นสวนสุนันทาให้กับนักศึกษา 

เพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา เอกลักษณ์ และอัต

ลักษณ์สวนสุนันทาให้กับนักศึกษาใหม่ตลอดปีการศึกษา ผ่าน

กิจกรรมการให้บริการน าชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

                    -                       -                       -         -                       -   รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและกิจกรรม

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

5.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

ร้อยละ 10.00 23.08 5.1.1.1 โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามสายงาน จ านวน 15 คน 

รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ และสร้างความรู้

ความเข้าในเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ตลอดจนการผลักดันบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

                    -                       -                       -         -                       -   รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

5.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥70.00 100.00 5.1.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 

เกียวกับการให้บริการน าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ

         50,000.00           49,957.00           49,957.00  100.00                     -   รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ด าเนินงาน

≥80.00

≥3

ผลการด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณมาณ ผลการเบิกจ่าย

3

4.1.2 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

หรือกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม การแสวงหาเครือข่าย 

และการสร้างความสัมพันธ์ของ

เครือข่าย

5. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมี

ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 

ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

5.1.1 อบรมบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญตามสายงาน มีศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริม

สนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

100.00 3.1.1 จัดแสดงและเสวนาทางศิลปะ

และวัฒนธรรมในประเทศ กลุ่มสมาชิก

 ASEAN และอื่นๆ

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้

เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

4.1 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ ในระดับ

นานาชาติ
(8)

องค์ความรู้

3. มีเครือข่ายความร่วมมือ

ภายในประเทศ และสามารถขยาย

เครือข่ายเพ่ิมข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง

3.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

ในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย



ต้นปี หลังโอน เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
ค่าเป้าหมาย

ผลการ

ด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณมาณ ผลการเบิกจ่ายแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

6. สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ผ่านเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 : ITA

6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA(5)

คะแนน ≥85.00 91.46 6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน

6.1.1.1 โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส

สนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ด้วยการเผยแพร่การ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงาน จ านวน 43 

ประเด็น

                    -                       -                       -         -                       -   รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

7. บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วม

ในการขับเคล่ือนส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับท่ีรับรู้และ

มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนภารกิจให้

ส าเร็จ

ร้อยละ ≥90.00 98.86 7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ

ก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดกา

ให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

7.1.1.1 โครงการก ากับองค์การท่ีดี ด าเนินการบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารแผนยุทธศาสตร์ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัวท่ีส่งผลให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดของแผน ร้อยละ 100 และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพรวม 96.58%

     2,364,800.00       1,151,820.92       1,150,527.04             1,293.88 ผู้อ านวยการส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม

ฝ่ายแผนงาน และประกัน

คุณภาพ 

8.1 จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

คร้ัง/ปี ≥15 0          54,995.08          54,995.08  100.00

8.2 ร้อยละของการประหยัด

งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ ≥5.00 29.12

9. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมบริหาร

งบประมาณโดยการใช้ประโยชน์จาก

ต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ

9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา

รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัย(6)

บาท 100,000 107,800 9.1.1 บูรณาการระบบการจัดหา

รายได้ของมหาวิทยาลัยกับต้นทุนทาง

ปัญญาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม

9.1.1.1 โครงการจัดหารายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ

ด าเนินการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการตลอด

ปีงบประมาณ และมีรายได้รวม 107,800 บาท

                    -                       -                       -         -                       -   ผู้อ านวยการส านักศิลปะ

และวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

รายจ่ายของบุคลากรตลอดปีงบประมาณ       1,206,400.00       1,097,200.00         992,687.00    90.47 104,513.00       รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายแผนงาน และประกัน

คุณภาพ

งบประมาณท้ังส้ิน 5,216,200.00   3,092,000.00   2,986,193.12    96.58 105,806.88      

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 100

โครงการเชิงยุทธศาสตร์ 100

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 96.58

รายการบุคลากรภาครัฐ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ด้วยการปรับปรุงด้านหน้าอาคารสาย

สุทธานภดล และจัดหาอา่งบัวพร้อมปลูกบัว และร้ือพ้ืน

กระเบ้ืองท่ีช ารุดเพ่ือด าเนินการปรับปรุงบริเวณบันไดทางข้ึนให้

ใช้งานได้ตามปกติ

รองผู้อ านวยการฝ่าย

บริหารและแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป8. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีภูมิ

ทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อ

ต่อการปฏิบัติงานและรองรับการ

ให้บริการ

8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์

และส่ืงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

         55,000.00                     -   

94

95

96

97

98

99

100

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ โครงการเชิงยุทธศาสตร์ การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

100% 100%

96.58%

ผลการด าเนินงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ประจ าปีงบประมาณ 2564


