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รายงานผลการด าเนินงานการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรตันโกสินทร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดอืน) 
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 จัดท าโดย 
ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ส านักงานศิลปะและวฒันธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 
             ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ        
สวนสุนันทำ จัดตั้งขึ้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในปี พ.ศ. 2523 โดยอนุมัติให้ตั้งเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม      
วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ ตำมประกำศที่ ศฑ 1303/ว 2807 ลว 26 พฤษภำคม  2523 เปิดท ำกำรเป็น   ครั้ง
แรกเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2523 ณ อำคำรสำยสุทธำนภดล ซึ่งเป็นต ำหนักของพระวิมำดำเธอ กรม     พระ
สุทธำสินีนำฎ ปิยมหำรำชปดิวรัดำ พระอัครชำยำในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม จนเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย ต่อมำได้รับจัดตั้งให้เป็นหน่วยงำน
เทียบเท่ำคณะวิชำ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม พ.ศ. 2530 และได้เปิดอย่ำงเป็นทำงกำรโดยสมเด็จ             พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินมำเป็นประธำนในกำรเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 
4 มกรำคม พ.ศ. 2533 

 
ปรัชญา 
 อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม 

 
วิสัยทัศน ์

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

Center at the National and International levels" 

 
เป้าประสงค์  
 เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมในระดับชำติ
และสำกล ตลอดจนให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ และมีผลงำนวิจัยเผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำน
ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพ 

 
พันธกิจ 

๑. อนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล  
๒. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  
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๓. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐำนของผลงำนวิจัยและ
แหล่งข้อมูลเครือข่ำย 

วัตถุประสงค์  
       1. จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมด้ำนอนุรักษ์ เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมของชำติ 
       2. พัฒนำทรัพยำกรอำคำรสถำนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและเป็นแหล่งบริกำร
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
        3. ให้บริกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
        4. สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมศิลปวัฒนธรมรัตนโกสินทร์ 
 
ภารกิจหลัก   
       ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เสาหลัก 
        อนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม 

 
วัฒนธรรม  
                  1. ทีมงำนเป็นหัวใจ  
                  2. ใช้เทคโนโลยีประยุกต์งำน 
         3. สร้ำงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  
                  4. เชิดชูธรรมำภิบำล 
                  5. บริหำรงำนด้วยควำมจริง  

 
อัตลักษณ์  
                   คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทำ 

 
เอกลักษณ์  
  กำรบริกำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรมวังสุนันทำ 

 
ค่านิยม  
     สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 
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จุดเน้นในการพัฒนาประจ าปี 
  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับชำติ อำเซียน และ
นำนำชำติ “National, ASEAN and Internationalrecognition” 

 
ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ได้จัด
ตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏพ.ศ. 2547 มีฐำนะเทียบเท่ำคณะภำระหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
คือ“ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ” 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ภำรกิจหลักตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย    
รำชภัฏ พ.ศ. 2545 และนโยบำยของมหำวิทยำลัย เพ่ือเชื่อมโยงควำมสอดคล้องของกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจำก
ควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมน ำมำสรุปเป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำน ดังนี้ 

๑. อนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สำกล 
๒. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
๓. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐำนของผลงำนวิจัย 

 
1.2 ข้อมูลผู้รับบริการและวิธีการให้บริการ 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ก ำหนดผู้รับบริกำรและวิธีกำรให้บริกำรโดยยึดหลักกำรตำมพันธกิจ
ของหน่วยงำน ดังนี้ 

พันธกิจ 
๑. อนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์สู่สำกล 
๒. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
๓. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐำนของผลงำนวิจัย 

 

ผลผลิตของการด าเนินงาน  
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้ำที่ด ำเนินงำนทำงวัฒนธรรมโดยกำรส่งมอบควำมรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ จ ำนวน 5 ด้ำน คือ 

๑. ด้ำนมนุษยศำสตร์ประกอบด้วย ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ ปรัชญำ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ควำมเชื่อ ศำสนำและภำษำ 

๒. ด้ำนคหศำสตร์ประกอบด้วย ควำมรู้เกี่ยวกับอำหำร กำรแต่งกำย ที่อยู่อำศัย และยำรักษำโรค 
๓. ด้ำนศิลปะดนตรี  ประกอบด้วย ควำมรู้ เกี่ยวกับวิจิตรศิลป์  นำฏศิลป์  สถำปัตยกรรม 

ประติมำกรรม เพลง และดนตรี 
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๔. ด้ำนกำรช่ำงฝีมือ ประกอบด้วยควำมรู้เกี่ยวกับ ช่ำงปั้น จักสำน งำนทอ และช่ำงแกะสลัก 
๕. ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร เช่น กำรละเล่น หรือกีฬำพ้ืนบ้ำน เป็นต้น 

 ส ำหรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือกลไกในกำรส่งมอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมนั้น 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมด ำเนินกำรถ่ำยทอดผ่ำนรูปแบบของกำรฝึกอบรม/กำรศึกษำดูงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
กำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม และด ำเนินกำรเผยแพร่
ผ่ำนระบบเว็บไซต์ และสื่อต่ำงๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  
 กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้รับบริกำรในกำรด ำเนินงำนทำงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 

๑. นักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
๒. นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
๓. บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
๔. ชุมชุนที่อยู่ใกล้เคียงกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
๕. ผู้สนใจงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

1.3 นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน 
 1. นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1) ส่งเสริมงำนวิจัยเพื่อให้ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรม
รัตนโกสินทร์ 
  2) สร้ำงควำมร่วมมือและกระชับควำมร่วมมือทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมำชิก 
ASEAN และอ่ืนๆ 
  3) ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสำกล 
  4) พัฒนำประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบบริหำรจัดกำรองค์กร 
  5) เพ่ิมพูนควำมรู้ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำ ASEAN และภำษำ ASEAN อ่ืนๆ ให้กับบุคลำกร 
นักศึกษำ และชุมชน 
  6) เพ่ิมพูนประสิทธิภำพในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 2. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
  1) จัดระเบียบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
  2) ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรและระบบเชื่อมโยงกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ 
  3) จัดบริกำรแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่บุคคลภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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1.4 โครงสร้างองค์กร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ฝ่ำยแผนงำน   

และประกันคุณภำพ 

ฝ่ำยอนุรักษ์ พัฒนำ  

และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม       

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
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1.5 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

       หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์และ

ควำมร่วมมือ 

หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและ

กิจกรรม 

รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำรและ

แผนงำน 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบรหิำร 

คณะกรรมกำรประจ ำ 

หัวหน้ำฝ่ำยอนุรักษ์ พัฒนำ ละท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม       

คณะกรรมกำรบริหำร

กองทุน 

เพื่อพัฒนำหน่วยงำน 
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1.6 ประวัติและความเป็นมา  
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

 

 
 พ้ืนที่เดิมของสวนสุนันทำ  เป็นส่วนหนึ่งของพระรำชวังดุสิต เขตพระรำชฐำนในพระบำทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดสร้ำงเป็นสวนป่ำส ำหรับเสด็จประพำสเพ่ือส ำรำญ   
พระรำชอิริยำบถและเป็นที่อำศัยส ำหรับพระมเหสี พระรำชธิดำ และเจ้ำจอมในภำยหน้ำเมื่อสิ้นรัชกำลของ
พระองค์และได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมว่ำ “สวนสุนันทำ” 

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตั้งอยู่ในต ำหนักสำยสุทธำนภดล อันเป็นที่ประทับของพระวิมำดำเธอ   
กรมพระสุทธำสินีนำฏ ปิยมหำรำชปดิวรัดำ พระอัครชำยำในรัชกำลที่ 5และสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ   เจ้ำ
ฟ้ำกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนำรี พระรำชธิดำ ต ำหนักนี้ได้สร้ำงขึ้นในสมัยต้นรัชกำลที่ 6 พร้อมกับต ำหนักอ่ืนๆ ใน
สวนสุนันทำตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2454 เป็นต้นมำ ได้ทยอยสร้ำงแล้วเสร็จในปีพุทธศักรำช 2462 เป็น
สถำปัตยกรรมแบบเรือนมะนิลำ ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกประเทศตะวันตก เป็นอำคำรก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น เพดำนและ
ใต้ถุนยกสูงตำมแบบอย่ำงโบรำณ เดิมหลังคำปูด้วยกระเบื้องว่ำว เป็นลักษณะต ำหนักแฝดโดยมีเฉลียงทำงเดินชั้น
ล่ำงและชั้นบนเชื่อมต่อถึงกัน ภำยนอกต ำหนักมีลวดลำยปูนปั้นเป็นประปรำย เน้นควำมเรียบง่ำย ประตูหน้ำต่ำง
เป็นบำนเกร็ด ช่องลมมีกำรสลักลวดลำยฉลุเป็นรูปดอกไม้งดงำมวิจิตร หน้ำต่ำงเป็นบำนกระทุ้งรับลมรอบด้ำน 
พระวิมำดำเธอฯ ได้เสด็จมำประทับที่ต ำหนักนี้ตรำบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พุทธศักรำช 
2472 สิริพระชนมำยุได้ 66 พรรษำ สมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนำรี พระรำชธิดำได้ประทับต่อมำ
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จนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงกำรปกครองพุทธศักรำช 2475 จึงได้เสด็จไปประทับที่เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย ตรำบจนสิ้นพระชนม์ 
 ต ำหนักในสวนสุนันทำร้ำงไปเป็นเวลำ 5 ปีจนในปีพุทธศักรำช 2480ในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล  คณะผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ด ำริที่จะให้เป็นที่พักอำศัยของนำยกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี  และสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แต่คณะรัฐมนตรีลงมติให้ใช้สถำนที่นี้ให้เป็นประโยชน์ทำง
กำรศึกษำของรัฐ กระทรวงธรรมกำรจึงได้จัดตั้งให้เป็นสถำนศึกษำส ำหรับกุลสตรีชื่อโรงเรียนสวนสุนันทำ
วิทยำลัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2480   
 ในปี พ.ศ.2523 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำได้จัดตั้งขึ้นอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ ตำมประกำศที่ ศธ 1303/ว 
2807  ลงวันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2523 
 ได้เปิดท ำกำรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2523  ในวโรกำสที่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุนันทำ
กุมำรีรัตน์ พระบรมรำชเทวีในรัชกำลที่ 5 ทรงเจริญพระชนมพรรษำครบ 120 พรรษำ  ณ ต ำหนักสำยสุทธำนภ
ดล ซึ่งเป็นต ำหนักของพระวิมำดำเธอ กรมพระสุทธำสินีนำฏ ปิยมหำรำชปดิวรัดำ พระอัครชำยำใน
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และได้ด ำเนินกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมจนเป็นที่
รู้จักกันอย่ำงแพร่หลำย 
 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับกำรจัดตั้งเป็นหน่วยรำชกำรเทียบเท่ำคณะวิชำ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 
พ.ศ. 2530  และมีพิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรโดยสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้
พระรำชทำนเกียรติอย่ำงสูงแก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ ด้วยกำรเสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงเป็น
ประธำนเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สมัยเป็นสถำบันรำช
ภัฏสวนสุนันทำ  เมื่อวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2533 
 ปี พ.ศ. 2536 พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ำวิมลฉัตร ได้เสด็จมำทรงเปิดงำนนิทรรศกำรงำน
เฉลิม  พระเกียรติ 130 พรรษำพระวิมำดำ
เธอฯ  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 
กันยำยน 2536 
 ปีพ.ศ.2548ได้มีกำรบูรณะปฏิสังขรณ์ต ำหนักครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์
เพ่ือกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 ปี พ.ศ. 2549  ท่ำนผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยำกร ได้เสด็จมำเยี่ยมชมต ำหนักพระวิมำดำเธอฯ และศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 15  มีนำคม  2549  เป็นกำรส่วนพระองค์ 
 ต่อมำในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2549  พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำศรีรัศมิ์พระวรชำยำในสมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร พร้อมด้วยพระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำทีปังกรรัศมีโชติ  เสด็จมำทรง
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วำงศิลำฤกษ์ “อำคำรกรรณำภรณ์พิพัฒน์” และทรงเปิดงำน “ใต้ร่มพระบำรมี 70 ปี สวนสุนันทำ”                 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ในโอกำสนี้ได้ทรงเปิดนิทรรศกำร “ภำพเขียนสีน้ ำโดยคุณข้ำหลวงใน      
พระวิมำดำเธอฯ”ภำยในส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แหล่งการเรียนรู้  
3 ศิลป์รัตนโกสินทร ์

 จำกรำชส ำนักฝ่ำยใน แหล่งสั่งสมศิลปวิทยำกำรของสตรีชำววัง สู่โรงเรียนหญิงล้วนชั้นน ำของ
ประเทศ พัฒนำกลำยเป็นสถำนฝึกหัดครู เบ้ำหลอมแม่พิมพ์หลักของชำติ จนกระทั่งถูกรวมเป็นสถำบันรำชภัฏ 
และยกระดับขึ้นเป็นมหำวิทยำลัยในที่สุด “สวนสุนันทำ” แม้จะเปลี่ยนสถำนะหลำยครั้ง หำกแต่สิ่งหนึ่งที่         
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ กำรเป็นแหล่งเรียนรู้คู่สังคมไทยมำโดยตลอด 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ จึงเปรียบเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งต่ำง ๆ สั่งสมจำกรุ่น
สู่รุ่น ซึ่งมิใช่เพียงโบรำณวัตถุ หำกแต่ยังหมำยรวมถึงภูมิปัญญำ วิถีชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงปัจจัยทำงสังคมและ
วัฒนธรรม เสมือนชิ้นส่วนทำงประวัติศำสตร์ที่คอยเชื่อมต่อเรื่องรำวต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน โดยเฉพำ ะอย่ำงยิ่ง 
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ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะถูกกลืนไปกับกระแสวัฒนธรรมภำยนอก กำรอนุรักษ์ สืบสำน 
และเผยแพร่ศิลป์วัฒนธรรมของชำติ จึงเป็นหน้ำที่หลักของสถำนศึกษำ 
 แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
จึงถือได้ว่ำเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมด้ำนพัฒนำกำรทำงสุนทรียศิลป์ อันแสดง
ถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของชำติ โดยถ่ำยทอดเรื่องรำวผ่ำนต ำหนักเจ้ำนำยและเรือนเจ้ำจอมภำยในสวนสุนันทำใน
อดีต โดยสะท้อนออกมำตำมแนวทำงกำรจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับกำรน ำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่
หลำกหลำย แบ่งออกเป็น 3 อำคำร คือ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ จัดแสดงในส่วนทัศนศิลป์ อำคำรจุฑำรัตนำ
ภรณ์ จัดแสดงในส่วนดุริยศิลป์ และอำคำรเอ้ือนอำชว์แถมถวัลย์ จัดแสดงในส่วนนำฏศิลป์ ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องกำร  
สืบสำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยกำรด ำเนินตำมรอยทำงศำสตร์แห่งศิลป์ ในกำรสรรค์สร้ำงชำติให้
เจริญก้ำวหน้ำสืบต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 

1.เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
2.เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุและโบรำณวัตถุเพื่อกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนของชุมชน 
3.เพ่ือให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
4. เพ่ือธ ำรงรักษำไว้ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรมและโบรำณสถำนในวังสวนสุนันทำและกรุงรัตนโกสินทร์ 
5.  เพ่ือเผยแพร่พระประวัติและพระเกียรติคุณ 

ของเจ้ำนำยฝ่ำยในที่เคยประทับอยู่ในสวนสุนันทำ 
6. เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะ 

เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของสถำนท่องเที่ยวในกรุงเทพมหำนคร 
 
ส่วนจัดแสดงดุริยศิลป์ อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (อาคาร 45) 
พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี 

พระรำชธิดำล ำดับที่ 7 ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวกับเจ้ำจอมมำรดำมรกฎ (สกุลเดิม
เพ็ญกุล) ประสูติเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2415 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2473           ณ 
ต ำหนักในสวนสุนันทำ สิริพระชันษำได้ 58 ปี 

พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจุฑำรัตนรำชกุมำรีทรงพระปรีชำสำมำรถในด้ำนกวีนิพนธ์ เช่น ทรง
ร้อยเรียงนิรำศหัวหินที่งดงำมทั้งวรรณศิลป์ และควำมไพเรำะ เป็นที่ยกย่องในแวดวงวรรณกรรม ภำยหลังได้
จัดพิมพ์ลงในหนังสืองำนพระศพของพระองค์ด้วย ปัจจุบันต ำหนักยังคงสภำพเดิม ใช้ชื่อว่ำ อำคำรจุฑำรัตนำ
ภรณ์ ส่วนจัดแสดงดุริยศิลป์ แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  
 
ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ตึกจุฑารัตนาภรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ชั้นใต้ดิน 
- ห้องสืบสำนดุริยศิลป์  

ส่วนที่ 2 ชั้น 1 
- ห้องค้นคว้ำดุริยศิลป์ 
- ห้องดุริยรัตนโกสินทร์ 

ส่วนที่ 3 ชั้น 2 
- ห้องดนตรีแห่งสวนสุนันทำ 
- ห้องดุริยกวีศรีรัตนโกสินทร์ 
- ห้องพระประวัติ พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ

จุฑำรัตนรำชกุมำรี 

ส่วนจัดแสดงทัศนศิลป์ อาคารอาทรทิพยนิวาส (อาคาร 46) 
พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา 
 พระรำชธิดำองค์ที่ 61 ในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว กับเจ้ำจอมมำรดำชุ่ม (สกุล
เดิม   ไกรฤกษ์) ประสูติเมื่อวันที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2432 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกำลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 23 
มีนำคม พ.ศ. 2501 สิริพระชันษำได้ 67 ปี มีพระขนิษฐำร่วมพระมำรดำ คือ พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำสุจิ
ตรำภรณี 
 พระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำอำทรทิพยนิภำ ทรงมีควำมสนพระทัยในด้ำนกำรดนตรี และกำร
ละคร  ซึ่งภำยหลังจำกเสร็จสิ้นงำนถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบรมรำชชนกแล้ว ได้เสด็จย้ำยมำประทับที่
ต ำหนักในสวนภำพ แล้วเปลี่ยนมำประทับ ณ ต ำหนักในสวนสุนันทำ เสด็จฯ จึ งได้ตั้งวงเครื่องสำยผสมขึ้น จน
เมื่อเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ทูลขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต เสด็จออกไปประทับ ณ 
ต ำหนักทิพย์ ถนนรำชวิถี บนที่ดินพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ตรำบจน
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สิ้นพระชนม์ ปัจจุบันต ำหนักเสด็จฯ ในสวนสุนันทำยังคงสภำพเดิม ใช้ชื่อว่ำ อำคำรอำทรทิพยนิวำสน์ ส่วนจัด
แสดงทัศนศิลป์  แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  
ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ณ อาคารอาทรทิพย
นิวาสน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ชั้นใต้ดิน 
- ห้องอลังกำรทัศนำ 3 ศิลป์สุนันทำ 
- ห้องสืบสำนทัศนศิลป์ 
- ห้องย้อนรอยโรงเรียนใต้ถุนพระ

ต ำหนัก 
- ห้องส ำหรับคับค้อน 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 ชั้น 1 

- ห้องค้นคว้ำทัศนศิลป์ 
- ห้องเอกองค์อัครศิลปิน 
- ห้องศิลปะพัฒนำกำรรัตนโกสินทร์ 
- ห้องศิลปินผู้มีคุณูปกำรแห่งสวน 

สุนันทำ 
ส่วนที่ 3 ชั้น 2 

- ห้องภำพวำดสีน้ ำคุณข้ำหลวง 
- ห้องประติมำกรรมสถิตย์ 
- ห้องรำชพัสตรำภรณ์ 
- ห้องพระประวัติ พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำทรทิพยนิภำ 
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ส่วนจัดแสดงนาฏศิลป์ อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์(อาคาร 51) 
ประวัติ เจ้าจอมเอื้อน ในรัชกาลที่ 5 
 เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2430 ที่จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นธิดำคนสุดท้องของเจ้ำพระยำสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ 
บุนนำค) กับท่ำนผู้หญิงอู่ (สกุลเดิม วงศำโรจน์) มีพ่ีน้อง
ร่วมมำรดำเดี่ยวกัน 14 คน จำกทั้งหมด 62 คน ถึงแก่
อสัญกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2470 สิริอำยุได้ 40 ปี 
 เจ้ำจอมเอ้ือน เป็นผู้มีฝีมือในกำรถ่ำยภำพ 
และสำมำรถล้ำงอัดภำพได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ยังมี
ควำมสำมำรถในด้ำนอ่ืนๆ เช่น กำรเล่นไวโอลิน ถักนิตติ้ง 
โครเชต์ และเล่นแบดมินตัน เป็นต้น ภำยหลังเมื่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จสวรรคต เจ้ำ
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จอมเอ้ือนและเจ้ำจอมแถมผู้เป็นหลำน ได้มำพ ำนักอยู่ ณ สวนสุนันทำ ปัจจุบันเรือนพ ำนักยังคงสภำพเดิม ใช้ชื่อ
ว่ำอำคำรเอ้ือนอำชว์แถมถวัลย์ส่วนจัดแสดงนำฏศิลป์ แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  
 
ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ณ ตึกเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ชั้นใต้ดิน 

- ห้องนำฏยรัตนโกสินทร์ 
- ห้องนำฏยศำสตรำวุธ 
- ห้องนำฏยศิลป์สวนสุนันทำ 

ส่วนที่ 2 ชั้น 1  
- ห้องนำฏยสำระ 
- ห้องนำฏยพัสตรำภรณ์ 

ส่วนที่ 3 ชั้น 2 
- ห้องนำฏยบูชำ 
- ห้องนำฏยประดิษฐ์ 
- ห้องนำฏยศิลปิน 
- ห้องประวัติเจ้ำจอมเอ้ือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลการให้บริการเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม 
กำรให้บริกำร เปิดให้บริกำรทุกวัน วันจันทร์ –วันอำทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลำ 09.30 - 16.00 น. 
อัตรำเข้ำชม ไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
สถำนที่ตั้ง อำคำรสำยสุทธำนภดล อำคำร 27 
  และ แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
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เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
  โทรศัพท์ : 0 – 2160 – 1216 
  โทรสำร :  0 – 2160 – 1054 
หมายเหตุ : กำรเข้ำชมเป็นหมู่คณะ และกำรน ำชมโดยวิทยำกร กรุณำส่งหนังสือแจ้งนัดหมำยล่วงหน้ำ 

 
ระเบียบการเข้าชมพระต าหนักสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 

1. กรุณำถอดรองเท้ำ ก่อนขึ้นชมภำยในพิพิธภัณฑ์ฯ 
2. ห้ำมน ำอำหำรและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ำมำรับประทำนภำยในพิพิธภัณฑ์ 
3. ห้ำมสูบบุหรี่บริเวณภำยในพิพิธภัณฑ์ฯ 
4. ห้ำมเคลื่อนย้ำยสิ่งของภำยในพิพิธภัณฑ์ฯ ก่อนได้รับอนุญำต 
5. ไม่ส่งเสียงดังภำยในพิพิธภัณฑ์ฯ 
6. ไม่วิ่ง หรือเดินเสียงดังภำยในพิพิธภัณฑ์ฯง 
7. หำกต้องกำรขึ้นชมพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นหมู่คณะ ขึ้นชมครั้งละไม่เกิน 30 ท่ำน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีกำรเปิดให้บริกำรแหล่งกำรเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล 
และแหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 
2565) มีดังนี ้
 
2.1 ผลจ านวนผู้เข้ารับบริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
และแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
              ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรชภัฏสวนสุนันทำ ได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรที่
อยู่ภำยใต้กำรป้องกันโรคระบำดสถำนกำรณ์ COVID-19 รวมทั้งได้มีกำรปิดพิพิธภัณฑืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีกำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำรเป็นรูปแบบ Online รวมทั้งเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  โดยตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (รอบ 
6 เดือน) ได้มี จ ำนวนผู้มำใช้บริกำร ทั้งสิ้น 21,916 คน โดยมีรำยละเอียดังนี้ 
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จ ำนวนผู้เข้ำเยี่ยมชมศูนย์บริกำรทำงวัฒนธรรม 

ศูนย์ข้อมูล พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตุลำคม พฤศจิกำย
น  

ธันวำคม  มกรำคม กุมภำพันธ์  มีนำคม  เมษำยน  พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 

พิพิธภัณฑ์อำคำรสำยสุทธำนภดล  -          -             -     94    -    -            

แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
อำคำรจุฑำรัตนำภรณ์(ดุรยิศิลป์) 

 -  -  -  -  -  -           

แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
อำคำรอำทรทิพย์นิวำส(ทัศนศลิป์) 

 -  -  -  -  -  -           

แหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ 
อำคำรเอื้อนอำชว์แถมถวัลย์(นำฏศิลป์) 

 -  -  -  -  -  -           

ศูนย์ข้อมูลส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม             

-facebook 712 1,351 876 5,132 2,465 1,215       

 -Website 941 1,790 632 918 1,000 773       

 - Google Arts and Culture 525 360 899 805 257 1,171       

รวม 2,178 3,501 2,407 6,855 3,722 3,159       

รวมทั้งหมด 21,916 
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ตลุาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ ์ มีนาคม 

 -facebook 712 1,351 876 5,132 2,465 1,215

 -Website 941 1,790 632 918 1,000 773

 - Google Arts and Culture 525 360 899 805 257 1,171
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2.2 ผลส ารวจด้านความพึงพอใจในการบริการเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 
          ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรชภัฏสวนสุนันทำ ได้มีกำรประเมินและสอบถำมควำม       
พึงพอใจของผู้เข้ำมำรับบริกำร โดยได้สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อำคำร      
สำยสุทธำนภดล และแหล่งกำรเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. กำรต้อนรับ/ให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 4.8 

2. รูปแบบกำรจัดแสดง/กำรน ำเสนอข้อมูล 4.8 

3. เส้นทำงกำรเดินชม 4.8 

4. ควำมเหมำะสมของสถำนที่/ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.8 

5. เอกสำรแนะน ำ/เอกสำรเผยแพร่ข้อมูล 4.7 

6. กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่ 4.8 

7. ได้รับควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทย 4.8 

8. เห็นคุณค่ำ อนุรักษ์ และกำรมีส่วนร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 4.9 

9. มีควำมภำคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 4.9 

ความพึงพอใจโดยรวม (เทียบค่า 5 ระดับ) 4.78 

       
2.3. ข้อเสนอแนะในการให้บริการเยี่ยมชมศูนย์บริการทางวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน) 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากค าถามปลายเปิด 

1. ควรเพิ่มค ำอธิบำยใต้ภำพหรือหำกสำมำรถจัดบรรยำยโดยใส่หูฟังจะดีมำก 
2. ควรมีตู้กระจกครอบอุปกรณ์หรือสิ่งของที่ส ำคัญต่ำง ๆ เพ่ือควำมปลอดภัย 
3. ควรแบ่งโซนข้อมูลให้ชัดเจน ประวัติส่วนประวัติ วัตถุส่วนวัตถุ 
4. ควรมีกำรเก็บค่ำเข้ำชมเพ่ือน ำมำบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ที่ควรซ่อมแซม 

การปรับปรุงและแก้ไข 
 1. ด ำเนินกำรจัดท ำป้ำยชื่อ พร้อมทั้งข้อมูลที่ส ำคัญทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤ 
 2. จัดซื้อเครื่องฟังส ำหรับผู้เข้ำเยี่ยมชมแต่ละท่ำนได้รับฟังเป็นกำรส่วนตัว 
 3. ด ำเนินกำรจัดท ำตู้ส ำหรับใส่ศิลปวัตถุท่ีมีค่ำ เพื่อควำมปลอดภัยและอำจเกิดควำมเสียหำยได้ภำยหลัง 
 4. จัดท ำทะเบียนศิลปวัตถุแยกเป็นหมวดหมู่ และรำยละเอียดของศิลปวัตถุ 
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 5. จัดท ำตู้เก็บศิลปวัตถุ 
 


