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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
 

 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงานที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงานใหเ้กิดขึน้ และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 

ได้เน้นให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมี

แนวทางและทิศทางที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  

 แผนปฏิบัติการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และวิเคราะห์ SWOT ซึ่งพบว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ใน

ต าแหน่ง “ถอย” จึงได้ปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ให้มีความท้าทายต่อการด าเนินงานเชิงรุก และ

ปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยลด/ ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม ซึ่งพบว่าต าแหน่งยุทธศาสตร์ปรับปรุงอยู่

ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรมได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ

หน่วยงานสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยมีสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่การเรยีนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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

Resource Center at the National and International levels" 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล  

 2. ใหบ้ริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของ

ผลงานวิจัยและแหลง่ขอ้มูลเครือขา่ย 

 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เสำหลัก (Pillar) 

 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สร้างองค์การแหง่การเรยีนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 

 อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏบิัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ความสำเร็จของการจัดการข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 90) และ (13) ร้อยละความสำเร็จของการ

ดำเนนิการมาตรการประหยัดพลังงาน (รอ้ยละ 100)   

 การจัดสรรงบประมาณ ที่ประชุมได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อดำเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,882,300 บาท โดยจำแนกเป็น (1) ภาคปกติ จำนวน 

3,426,600 บาท และ (2) ภาคพเิศษจำนวน 455,700 บาท รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณ มี

ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

(ภาคปกต)ิ 

งบประมาณ  

(ภาคพเิศษ) 
รวม 

1. สรา้งสรรค์และบูรณาการศลิปะและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาต ิ

2,214,100 455,700 2,669,800 

2. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,212,500 - 1,212,500 

รวมงบประมาณ 3,426,600 455,700 3,882,300 
 

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักศลิปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดโครงการวาระสำคัญ

ประจำป ี(Agenda) จำนวนทัง้สิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 

 1.  โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (U-Ranking) 

 2. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบรกิารวชิาการ 

 3. โครงการกำกับองค์การท่ีดี 

 แนวทางการดำเนนิการ 

 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จงึวางมาตรการและกำหนดแนว

ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ

ปฏบิัตแิละการติดตามประเมนิผล ดังนี้ 

 1. เสรมิสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 พรอ้มกำหนดแนวทางในการบรหิารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัต ิเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยมแีนวทาง ดังนี้ 

  1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เปา้หมาย และยทุธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ใหท้ราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่



ง 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 90) และ (13) ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการมาตรการประหยัดพลังงาน (ร้อยละ 100)   

 การจัดสรรงบประมาณ ที่ประชุมได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนทั้งสิ้น 3,882,300 บาท โดยจ าแนกเป็น (1) ภาคปกติ จ านวน 

3,426,600 บาท และ (2) ภาคพิเศษจ านวน 455,700 บาท รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ มี

ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(ภำคปกติ) 

งบประมำณ  

(ภำคพิเศษ) 
รวม 

1. สรา้งสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม

เพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาต ิ

2,214,100 455,700 2,669,800 

2. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,212,500 - 1,212,500 

รวมงบประมำณ 3,426,600 455,700 3,882,300 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวนทั้งสิน้ 3 โครงการ ดังนี ้

 1.  โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

 2. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

 3. โครงการก ากับองค์การที่ดี 

 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนว

ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ

ปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

 1. เสริมสรา้งความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่



จ 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

  1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้อง

กับแนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

  1.3 ส่งเสริมให้ฝา่ยงานต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

  1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิง

ยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 

  1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์

อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า 

และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทาง

ดังนี้ 

  2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ได้แก่  

  (1) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  (3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

  (4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (5) แผนพัฒนาบุคลากร 

  (6) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  (8) แผนการจัดการความรู้ 

  (9) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  (10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

  (11) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

  (12) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 
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  (13) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

  2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญ

ของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน 

   2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการ

ท างานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังใน

หลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปใน

แนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนว

ทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ์

 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักศิลปะและวัฒนธรรมในการ

ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแต่ละฝ่ายให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ

ข้อมูล เผยแพร่ขอ้มูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  

 5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 

 กำรติดตำมและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในส านักศิลปะและ

วัฒนธรรมแล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทาง 
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แก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลาย

มิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิง

ยุทธศาสตรข์ององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึง

ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การ

ด าเนนิการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพรสู่่สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิก

จา่ยเงนิงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการ

ก าหนดระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในทุกๆ เดือน 

 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา 

เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตรส์ู่ระดับหนว่ยงานและระดับบุคคล 
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สารบัญ ซ 

สารบัญตาราง ญ 

สารบัญภาพ ฎ 

ส่วน 1 บทนำ 1 

 1.1 ประวัติความเป็นมาของสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 1 

 1.2 โครงสรา้งสำนักศลิปะและวัฒนธรรม 2 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ 4 

 1.4 ผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 6 

  1.4.1 ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6 

  1.4.2 ข้อมูลบุคลากร 6 

 1.5 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 7 

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 9 

 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 9 

  2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 9 

  2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 9 

 2.2 ประเด็นปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 

  2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 10 

  2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) 10 

  2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 11 

  2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) 12 

 2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 12 

  2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักศลิปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 12 

  2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 13 

 2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย 15 
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พ.ศ. 2565-2569 
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ตารางที่          หน้า 

 1 แสดงจำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 

 2 แสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามฝ่ายงาน 6 

 3 แสดงจำนวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์            

และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี           หน้า 

 1 โครงสรา้งหน่วยงาน สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 3 

 2 โครงสรา้งการบริหารจัดการ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 5 

 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 8 

 4 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ 13 

 5 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 14 

 6 SSRU “KEEP” Model 20 

 7 SSRU “SWITCH” 21 

 8 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 – 2569 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ อาคารสายสุทธานภดล ซึ่งแต่เดิมเป็นพระต าหนัก

ที่ประทับ มีลักษณะเป็นพระต าหนักแฝด 2 ช้ัน โดยมีทางเชื่อมหากัน ปีกซ้ายเป็นที่ประทับของ     

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ส่วนปีกขวา

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขต 

ขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระวิมาดาเธอฯ ช้ันล่าง

ก่ออิฐถือปูน พื้นปูกระเบื้องแผ่น ช้ันบนเป็นโครงสร้างไม้ ตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Italian 

Renaissance ภายใต้การดูแลการก่อสร้างของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ซึ่งพระต าหนักแห่งนี ้

นับว่าเป็นแหล่งต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมในราชส านัก  

 ส านักศลิปะและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเป็นล าดับ ดังนี้   

 พ.ศ. 2523 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดท าการเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2523 เพื่อ

ด าเนนิกิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

 12 มนีาคม พ.ศ. 2530 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการจัดตัง้เป็นหนว่ยราชการ

เทียบเท่าคณะ 

 4 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ   

พระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระต าหนักสายสุทธานภดล ณ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

 พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา” 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและส านักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง

ของสถาบัน 

 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นหนว่ยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

 พ.ศ. 2548 พระต าหนักได้รับการบูรณะครั้งใหญ่จนแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุงเป็น

พิพิธภัณฑเ์พื่อการเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 พ.ศ. 2555 อาคารจุฑารัตนภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และอาคารเอื้อนอาชว์

แถมถวัลย์ ได้รับการปรับปรุงเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการด้านดุริยศิลป์ นาฏศิลป์และ

ทัศนศิลป์ 

 พ.ศ. 2557 ช้ันบนของอาคารสายสุทธานภดลได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์อาคาร

สายสุทธานภดล 

 ปัจจุบัน ส านักศิลปะและวัฒนธรรมดูแลและให้บริการเยี่ยมชมต าหนักในสวนสุนันทา

รวม 4 อาคาร คือ อาคารสายสุทธานภดล อาคารจุฑารัตนาภรณ์ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ และ

อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น าเสนอชีวิตราชส านักฝ่ายในและเป็นหนึ่งใน

เครือข่าย Muse Pass ร่วมกับมิวเซียมสยาม ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แหง่ชาต ิ

 

1.2 โครงสร้ำงส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการบริหารจัดการโดยแบ่ง

ภาระงานตามกรอบโครงสรา้งของหน่วยงาน มีทั้งหมด 3 ฝา่ย ดังนี ้

 1.  ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 2.  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 3.  ฝา่ยอนุรักษ์ พัฒนา และท านุบ ารุงบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยโครงการของส านักศลิปะและวัฒนธรรม ดังภาพที่ 1 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสรา้งหนว่ยงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  

การบริหารงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม บริหารงานโดยผู้อ านวยการส านักศิลปะ

และวัฒนธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน ด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้

การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ท าหน้าที่ใน

การก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ความ

เห็นชอบงบประมาณประจ าปี ส่งเสริมและวางแผนงานของหน่วยงาน ก ากับ ดูแล ควบคุม

มาตรฐาน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรม งาน และการพัฒนาหน่วยงาน ส่งเสริม

ศักยภาพหน่วยงาน และตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมี

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหนว่ยงาน ท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน ออก

ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการด าเนินงานของกองทุน อนุมัติงบประมาณ

รายจ่ายของกองทุน ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้สมทบกองทุน และบริการจัดการ

กองทุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้กระจาย

อ านาจไปสู่รองผู้อ านวยการ 3 ฝ่าย ได้แก่  

1.  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  

2.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

3.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความรว่มมอื  

โดยรองผู้อ านวยการมีหน้าที่ในการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ผลักดัน ชี้แนะแนวทาง ก ากับดูแล

การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ และด าเนินการสั่งการไปยังหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการและ

หัวหนา้ฝา่ยเป็นล าดับถัดไป โครงสรา้งการบริหารจัดการของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีดังภาพ

ที่ 2 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของส านักศิลปะและวัฒนธรรม สามารถสรุปผลงานตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยจ าแนกตามข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ข้อมูลบุคลากร ดังนี้ 

 

1.4.1  ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หน่วยงำน 

จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ

2562 

ปีงบประมำณ

2563 

ปีงบประมำณ

2564 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 29 โครงการ 20 โครงการ 23 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 29 20 23 

 

1.4.2  ข้อมูลบุคลำกร 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามฝ่ายงาน 
 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 5 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

1 1 - 2 1 1 - 2 1 1 - 2 

ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และ

ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

3 1 - 4 3 1 - 4 3 2 - 5 

รวมทั้งสิ้น 9 2 - 11 9 2 - 11 9 3 - 12 

หมำยเหตุ ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ไม่นับต าแหนง่หัวหนา้ส านักงาน

ผูอ้ านวยการ ลูกจ้างประจ า และคนงาน  
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1.5 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดตั้งคณะกรรมการทบทวน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ใน

การทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หน่วยงาน จัดท าแผนกลยุทธ์การด าเนินงานให้

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยใน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักศลิปะและวัฒนธรรมมีขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ดังต่อไปนี ้

 1) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย

ภายในและภายนอก 

 2) ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

 3) ผูบ้ริหารและบุคลากร ประเมนิให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของ

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

 4) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน 

วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และคา่นิยมหลักขององคก์ร 

 5) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และ

ผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

 6) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 7) คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 8) น าเสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา และน าเสนออธิการบดีอนุมัติ

แผนฯ 

 9) น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติ

การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถแสดงขั้นตอน ดังภาพที ่3 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

ดังภาพที ่3 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
 

ผู้บริหารก าหนดปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของหนว่ยงาน  

(จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับ 

จากมากไปหาน้อยของจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภัยคกุคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหนว่ยงาน  
วเิคราะห์ปัจจัยเชงิยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดเป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลกัขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  

รองผู้บริหารระดับหนว่ยงาน และผู้ปฏบัิตงิานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตรฯ์  

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย  

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานพิจารณา 

- เสนออธิการบดีอนุมัติแผนฯ 

น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569) 

และแผนปฏบัิตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบัิติ 

 

 

 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ  

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 2564 

กรกฎาคม 2564 

กรกฎาคม 2564 

สิงหาคม 2564 

สิงหาคม 2564 

กรกฎาคม 2564 

กันยายน 2564 

กันยายน 2564 

กันยายน 2564 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 
2.1  กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของส านักศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้

หลักการวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

2.1.1  กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)  

ของส านักศิลปะและวัฒนธรรมโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 

Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรใน

ระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรอืไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการ

ปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

o System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มี

ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวน

เพียงพอหรือไม ่

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

o Shared Value (ค่านิยมรว่ม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่

ท าให้องคก์รเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 
 

2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และ

ภัยคุกคาม (Threats) ของส านักศลิปะและวัฒนธรรม โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย

ทางการเมอืงที่มผีลกระทบกับส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผล

ต่อส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

o T-Technology เป็นการวิเคราะหแ์นวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรมโดยสามารถสรุปประเด็น

ปัจจัยในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.   บุคลากรมีศักยภาพ รักองค์กร ท างานเป็นทีม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 2.  อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของส านักฯ ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3.  อาคารโบราณสถานมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องรวมถึงรางวัล

ด้านการอนุรักษ์มชืี่อเสียงเป็นที่รูจ้ัก  

 4.  บุคลากรมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของหนว่ยงาน 

 5.  การบริหารงาน/การมอบอ านาจหน้าที่มคีวามคล่องตัวและชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน 

 6.  การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการบริหาร

จัดการ 

 7.  การจัดโครงการและกิจกรรมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแบบชาววังสวนสุนทามี

ความหลากหลาย 

 8.  ผลงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง และเป็นที่รู้จักใน

วงกว้าง 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.  การให้บริการวชิาชีพด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมปีริมาณน้อย 

 2.  ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่ ากว่า

เป้าหมาย 

 3.  ผลกระทบที่ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น การ

บริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือธีมงานที่ก าหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4.  วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เอื้อต่อการด าเนินกิจกรรมหรือการ

บริหารงานช ารุดเร็วกว่าก าหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ 

 5.  การจัดโครงการขาดความเชื่อมโยงกับหลักการและแนวคิดที่ส าคัญกับแผนการ

จัดตั้งค าของบประมาณที่ก าหนดในต้นปีงบประมาณ เช่น วัตถุประสงค์โครงการ ระยะเวลา

ด าเนนิงาน และจ านวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

 6.  บรรยากาศหอ้งส านักงานคับแคบ/แออัดไม่เอื้อตอ่การท างาน 

 7.  กรอบโครงสร้างงานขององค์กรไม่ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีบุคลากรไม่

ครบอัตรา 

 8.  มีความรู้และมีฝีมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าเอกลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทา 

แตข่าดการบูรณาการตอ่ยอดผลิตภัณฑไ์ปสู่การจัดแสดงสินค้า/จัดท าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 

2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O)(8 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

 1.  เครือข่ายทางวัฒนธรรมท าให้การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมมีผลงานมากขึ้นและ

เป็นรูปธรรม 

 2.  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่

รวดเร็ว 

 3.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนภารกิจทางศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรช์าติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 4.  พันธกิจและพรบ.มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็น

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 5.  นโยบาย ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่างจริงจังและ

มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 6.  ความรว่มมอืทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความรว่มมอื ASEAN 

 7.  หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 8.  แพลตฟอร์มในระดับนานาชาติเห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมและการ

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่สาธารณชน 
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2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats: T) (8 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

 1.  ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concept) เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม 

 2.  วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture / Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของ

เยาวชนรุ่นใหม ่

 3.  ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงขอ้มูลส่งผลตอ่ระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคล 

 4.  มาตรการภาครัฐในการบริหารจัดการ/ควบคุมการเผยแพร่เชื้อไวรัสในสถานการณ์

โควิดส่งผลตอ่การจัดกิจกรรมดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

 5.  ผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลความรูด้้านศลิปะและวัฒนธรรมไม่มีจรรยาบรรณ/จริยธรรมในการ

ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ในสื่อที่มหีลากหลายในปัจจุบัน 

   

2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักศลิปะและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

หน่วยงานทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า 

ประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จ านวน 

16 คน เป็นผู้ประเมิน จากนั้นจึงน าข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาต าแหน่งยุทธศาสตร์ และผลการ

วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า อยู่ในต าแหน่ง “ถอย” ดัง

ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหต์ าแหน่งยุทธศาสตร์ 

 

2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาต าแหน่งยุทธศาสตร์แล้วมีความเห็นว่า ต าแหน่ง

ยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นต าแหน่งที่ต้องปรับปรุงให้มีความท้าทายต่อการด าเนินงานเชิงรุก และปรับ  

กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณใ์นปัจจุบันซึ่งมีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ส านักศิลปะ

และวัฒนธรรมจึงลด/ ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัย

คุกคาม เพี่อปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์มีความท้าทายต่อการด าเนินงานเชิงรุกที่สอดคล้องกับ

สถานการณป์ัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม อยู่

ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ต าแหนง่ยุทธศาสตรท์ี่ปรับปรุงแล้ว 
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหำวทิยำลัย 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหำวิทยำลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน ์: สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่เป็นเลิศอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับ

แรกของมหาวิทยาลัยไทย 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

 

พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศกึษา (To offer education) ผลติบัณฑิตที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่

มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่าน

การแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ

เอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้

เป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของมนุษยชาติ 
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ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน 

ความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นใหเ้ครอืข่ายมีสว่นร่วม  

 

เสำหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่

ศกึษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์

สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น 

มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ 

โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้

ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จ

ในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม

การด าเนินการของมหาวิทยาลัยและการด าเนินชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของ

สมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคน

ประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และความเป็นมือ

อาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ 

“ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี ้
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นโยบำยในกำรบรหิำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  

(พ.ศ. 2565 – 2569) 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การ

ด าเนนิงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคน

ให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อ

น าไปสู่ความผาสุกและคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิ

การศึกษาและผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันได้ 
 

2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วม

ในการจัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่น

นอกจากศาสตร์ที่ศกึษา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศกึษาตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้าน

การวิจัยและสรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
 

4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
 

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และ

เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและ

ทันต่อโลกอนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนด

รูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อ

มุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุน

สังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

ภาพที่ 6  SSRU “KEEP” Model 
 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” 

Model มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 7 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

ภาพที่ 7  SSRU “SWITCH” 

 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และ

โครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน 

เป้ำประสงค ์

เชิงยุทธศำสตร ์
ตัวชี้วัด 

แผนงำน/

กลยุทธ์ 

โครงกำร/

กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลติ

บัณฑติให้เป็นมืออาชีพ 

8 33 29 33 

2) สรา้งงานวิจยัและนวัตกรรมระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อคุณภาพชวีิต เศรษฐกจิและสังคม

อย่างยั่งยืน 

9 22 17 19 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยก

ย่องระดับนานาชาต ิ

7 9 8 8 

รวมท้ังสิ้น 24 64 54 60 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2565 - 2569) 
 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหลง่การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

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

the National and International levels" 
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 

 1. อนุรักษ์ สบืสาน เผยแพร่ และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมสู่สากล  

 2. ใหบ้ริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์  

 3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัย

และแหลง่ขอ้มูลเครือขา่ย 
 

3.3  ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

 อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 1. ทีมงานเป็นหัวใจ (Team Working)  

 2. ใชเ้ทคโนโลยีประยุกต์งาน (IT Application) 

 3. สรา้งองค์การแห่งการเรียนรู้ (Enhancement)  

 4. เชดิชูธรรมาภบิาล (Good Governance) 

 5. บริหารงานตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethical Practice) 
 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 คลังวัฒนธรรมสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 การบริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรม 

3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

 สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรม 

3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะใน

ระดับนานาชาต ิ

3.10 แผนที่ยุทธศำสตร์ของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2569 

แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักศลิปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

มีดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8  แผนที่ยุทธศาสตร์ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 
ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ประสิทธิผล 

1. เผยแพร่เอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็น

ที่รู้จักต่อสาธารณชนใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 ร้อยละความสำเร็จ

ของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย(16)  

รอ้ยละ - 100.00 100.00 66.67 ≥80.00 ≥85.00 ≥90.00 ≥90.00 ≥95.00 1.1.1 เผยแพร่ข้อมูล

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ่านระบบฐานข้อมูล 

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-

Ranking) (A)16  

รองฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

และความ

ร่วมมือ 

2. เผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศลิปะและ

วัฒนธรรมไทยกับ

เครือข่ายความร่วมมือ 

2.1 ร้อยละของเครือข่าย

ที่มีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 50.00 ≥90.00 ≥92.00 ≥94.00 ≥96.00 100.00 2.1.1 เผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศลิปะ

และวัฒนธรรมไทย

กับเครอืข่ายความ

ร่วมมือ 

โครงการการมีส่วน

ร่วมของเครือข่าย

และท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

รองฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

และความ

ร่วมมือ 

คุณภาพบรกิาร 

3. สร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือภายในประเทศ 

และสามารถขยาย

เครือข่ายเพิ่มขึน้ได้

อย่างต่อเนื่อง 

3.1 ร้อยละของเครือข่าย

ความร่วมมือในประเทศที่

มีการจัดกจิกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมือกับ

เครือข่ายภายใน 

ประเทศเพื่อก่อให้เกดิ

ประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัย 

โครงการความ

ร่วมมือกับเครอืข่าย

ภายในประเทศ  

รองฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

และความ

ร่วมมือ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

 

3.2 ร้อยละข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศที่

มีการจัดกจิกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

ร้อยละ  -  -  -  - 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.2.1 สนบัสนนุการ

ดำเนินกจิกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครอืข่าย

และท้องถิ่น 

โครงการจัด

กจิกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือภายใน 

ประเทศ 

รองฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

และความ

ร่วมมือ 

ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมใหเ้ป็นที่

รู้จักและได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

ตลอดจนส่งเสริมและ

เผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่

รู้จักต่อสาธารณชน 

4.1 จำนวนโครงการ/

กจิกรรมที่เผยแพร่ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและของ

ชาติ หรอืส่งเสริมการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา หรอื

ให้บริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการ  -  -  -  - 20 22 24 26 28 4.1.1 พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

รวมถงึกจิกรรมที่

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ในระดับชาติและ

นานาชาติ ตลอดจน

ส่งเสริมและเผยแพร่

เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่

รู้จักต่อสาธารณชน 

โครงการบริการ

แหล่งเรียนรู้และ

กจิกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

รองฝ่าย

วิชาการและ

กจิกรรม/ 

รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 

 

4.2 จำนวนองค์ความรู้

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาติ 

องค์

ความรู้ 

 -  -  - N/A 3 3 3 3 3 4.2.1 เผยแพร่

เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยและ

องค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับนานาชาติ 

โครงการเผยแพร่

ศิลปะและ

วัฒนธรรมสู่สากล 

รองฝ่าย

วิชาการและ

กจิกรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

5. บริหารจัดการ

ทรัพย์สินและสนิทรัพย์ 

โดยการใช้ประโยชน์จาก

ต้นทุนทางวัฒนธรรม    

ที่มีประสิทธิภาพ 

5.1 เงินรายได้จากการ

บริการวิชาการ(14) 

บาท 65,750  69,000  48,500  107,800 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  5.1.1 บูรณาการระบบ

การจัดหารายได้ของ

มหาวิทยาลัยกับ 

ต้นทุนทางปัญญาของ

สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

(A)14  

รองฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

และความ

ร่วมมือ 

การพัฒนาองค์กร 

6. พัฒนาบุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจและ  

มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานสูงขึน้ 

ตลอดจนมีความ 

กา้วหน้าในสายอาชีพ 

6.1 จำนวนบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึน้ 

คน 3 3 3 3 1 1 1 1 1 6.1.1 อบรมบุคลากร 

ให้มีความเชี่ยวชาญ

ตามสายงาน มี

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษ และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้

เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ 

โครงการเข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึน้

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 

6.2 ร้อยละของบุคลากร

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 33.33 91.67 100.00 100.00 ≥72.00 ≥74.00 ≥75.00 ≥76.00 ≥77.00 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

รองฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์

และความ

ร่วมมือ 

7. สนับสนุนมหาวิทยาลัย

ใหผ้่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA 

7.1 ร้อยละของการ

เปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

(OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์

ของหน่วยงาน 

ร้อยละ  -  -  -  - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการ

ดำเนินการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

การดำเนินงาน 

โครงการประเมนิ

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยุทธ์ 

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร์ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

8. ส่งเสริมให้บุคลากร

ทุกระดับรับรู้และมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจตามทิศทางที่

กำหนดไว้ 

8.1 ร้อยละความสำเร็จ

ของการถ่ายทอดทิศ

ทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย(10) 

ร้อยละ  -  -  - 73.33 ≥90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.1.1 ปรับปรุงระบบ

และกลไกการกำกับ

องค์กรโดยประยุกต์ 

ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการ

ให้มีความยดืหยุ่น

และคล่องตัว 

โครงการกำกับ

องค์การที่ดี (A)10 

รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 

9. บริหารจัดการอาคาร

สถานที่ สิ่งอำนวยความ

สะดวก และปรับปรุง  

ภูมิทัศน์ที่เอือ้ต่อการ

ปฏิบัติงานและประหยัด

งบประมาณ 

9.1 ร้อยละความสำเร็จ

ของการจัดการข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ตามพันธกจิของ

มหาวิทยาลัย 

ครั้ง/ปี  -  -  -  - ≥90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 8.1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ อาคาร

สถานที่ และภูมทิัศน์

ที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดล้อมให้มีความ

พร้อมในการบริหาร

จัดการพื้นที่อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

โครงการปรับปรุง

กายภาพ ภูมิทัศน์

และสื่งอำนวย

ความสะดวกที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 

 

9.2 ร้อยละความสำเร็จ

ของการดำเนินการ

มาตรการประหยัด

พลังงาน 

ร้อยละ  -  -  -  - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 โครงการประหยัด

พลังงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 5 แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

5.1 โครงการท่ีสำนักศลิปะและวัฒนธรรมดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการ งบประมาณ ฝ่าย 

1. โครงการการมสี่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 50,000 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการความร่วมมอืกับเครือข่ายภายในประเทศ 150,000 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3. โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมอืภายในประเทศ 40,000 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 850,000 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

5. โครงการเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมสู่สากล 298,850 ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

6. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ 30,000 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

รวมทั้งสิ้น 1,418,850  
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5.2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่เอตทัคคะในระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ป ี2565 (บาท) 

ประสิทธิผล 

1. เผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก

ต่อสาธารณชนใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

1.1 ร้อยละความสำเร็จ

ของแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย(16)  

ร้อยละ - 100.00 100.00 66.67 ≥80.00 1.1.1 เผยแพร่ข้อมูล 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ผ่านระบบฐานขอ้มูล 

โครงการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-

Ranking) (A)16  

- รองฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และ

ความร่วมมือ 

2. เผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยกับ

เครอืข่ายความร่วมมือ 

2.1 ร้อยละของเครือข่าย

ท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 50.00 ≥90.00 2.1.1 เผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยกับ

เครอืข่ายความร่วมมือ 

โครงการการมสี่วน

ร่วมของเครอืข่าย

และท้องถิ่นในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

50,000 รองฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และ

ความร่วมมือ 

คุณภาพบรกิาร 

3. สร้างเครอืข่ายความ

ร่วมมือภายในประเทศ 

และสามารถขยาย

เครอืข่ายเพิ่มขึ้นได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

3.1 ร้อยละของ

เครอืข่ายความร่วมมือ

ในประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 3.1.1 พัฒนาหรอืเพิ่ม

ความร่วมมือกับ

เครอืข่ายภายใน 

ประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับ

มหาวทิยาลัย 

โครงการความ

ร่วมมือกับเครอืข่าย

ภายในประเทศ  

150,000 รองฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และ

ความร่วมมือ 



 

 

32 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ป ี2565 (บาท) 

 

3.2 ร้อยละขอ้ตกลง

ความร่วมมือใน

ประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ  -  -  -  - 80.00 3.2.1 สนับสนุนการ

ดำเนนิกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือ

ของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัด

กิจกรรมตาม

ข้อตกลงความ

ร่วมมือภายใน 

ประเทศ 

40,000 รองฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และ

ความร่วมมือ 

ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมให้เป็นท่ี

รู้จักและได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ ตลอดจน

ส่งเสริมและเผยแพร่

เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่รู้จัก

ต่อสาธารณชน 

4.1 จำนวนโครงการ/

กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นและ

ของชาต ิหรือส่งเสริม

การทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและ

ศาสนา หรือให้บริการ

วชิาการเพื่อพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

โครงการ  -  -  -  - 20 4.1.1 พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 

รวมถึงกจิกรรมท่ี

ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

ในระดับชาติและ

นานาชาต ิตลอดจน

ส่งเสริมและเผยแพร่

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยให้เป็นท่ี

รู้จักต่อสาธารณชน 

 

 

 

โครงการบริการ

แหล่งเรียนรู้และ

กิจกรรมดา้น

ศลิปวัฒนธรรม 

850,000 รองฝ่าย

วชิาการและ

กิจกรรม/ 

รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ป ี2565 (บาท) 

 

4.2 จำนวนองค์ความรู้

ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ

องค์

ความรู้ 

 -  -  - N/A 3 4.2.1 เผยแพร่

เอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยและองค์

ความรู้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาต ิ

โครงการเผยแพร่

ศลิปะและ

วัฒนธรรมสู่สากล 

298,850 รองฝ่าย

วชิาการและ

กิจกรรม 

5. บริหารจัดการ

ทรัพย์สินและสินทรัพย์ 

โดยการใชป้ระโยชน์จาก

ตน้ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

5.1 เงินรายได้จากการ

บริการวิชาการ(14) 

บาท 65,750  69,000  48,500  107,800 500,000  5.1.1 บูรณาการระบบ

การจัดหารายไดข้อง

มหาวทิยาลัยกับต้นทุน

ทางปัญญาของสำนัก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

โครงการจัดหา

รายได้ด้วยการ

บริการวิชาการ 

(A)14  

- รองฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และ

ความร่วมมือ 

การพัฒนาองค์กร 

6. พัฒนาบุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจและ  

มศีักยภาพในการ

ปฏบัิตงิานสูงขึ้น  

ตลอดจนมคีวาม 

ก้าวหนา้ในสายอาชพี 

6.1 จำนวนบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการ

ท่ีเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

คน 3 3 3 3 1 6.1.1 อบรมบุคลากร  

ให้มีความเชี่ยวชาญตาม

สายงาน มศีักยภาพ 

ด้านภาษาอังกฤษ และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้า

สู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

โครงการเข้าสู่

ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น

ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

- รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 

6.2 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 33.33 91.67 100.00 100.00 ≥72.00 โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

- รองฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์และ

ความร่วมมือ 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ป ี2565 (บาท) 

7. สนับสนุนมหาวทิยาลัย

ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : 

ITA 

7.1 ร้อยละของการ

เปิดเผยขอ้มูล

สาธารณะ (OIT) ผ่าน

หนา้เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

ร้อยละ  -  -  -  - 100.00 7.1.1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการ

ดำเนนิการตามเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

การดำเนนิงาน 

โครงการประเมิน

คุณธรรมและ

ความโปร่งใส 

- รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 

8. ส่งเสริมให้บุคลากร

ทุกระดับรับรู้และมีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อน

ภารกิจตามทิศทางที่

กำหนดไว ้

8.1 ร้อยละ

ความสำเร็จของการ

ถ่ายทอดทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย(10) 

ร้อยละ  -  -  - 73.33 ≥90.00 8.1.1 ปรับปรุงระบบ

และกลไกการกำกับ

องค์กรโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงและ

หลักธรรมาภบิาลใน

การบริหารจัดการให้มี

ความยดืหยุ่นและ

คล่องตัว 

 

 

โครงการกำกับ

องค์การท่ีด ี(A)10 

1,720,950 รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการดำเนินงาน ปี 2564 
(รอบ 9 
เดือน) 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์

โครงการเชิง

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
ผู้กำกับดูแล 

ปี 2561 ป ี2562 ปี 2563 ป ี2565 (บาท) 

9. บริหารจัดการอาคาร

สถานท่ี สิ่งอำนวยความ

สะดวก และปรับปรุง 

ภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการ

ปฏบัิตงิานและประหยัด

งบประมาณ 

9.1 ร้อยละความสำเร็จ

ของการจัดการข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคาร

สถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม 

และสิ่งอำนวยความ

สะดวกตามพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย 

ครัง้/ปี  -  -  -  - ≥90.00 8.1.1 พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี และภูมทัิศน์ท่ี

เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดลอ้มให้มีความ

พร้อมในการบริหาร

จัดการพื้นท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการปรับปรุง

กายภาพ ภูมิทัศน์

และสื่งอำนวย

ความสะดวกที่เป็น

มติรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

50,000 รองฝ่าย

บริหารและ

แผนงาน 

 

9.2 ร้อยละความสำเร็จ

ของการดำเนนิการ

มาตรการประหยัด

พลังงาน 

ร้อยละ  -  -  -  - 100.00 โครงการประหยัด

พลังงาน 

- 

 

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 3,159,800  

รายการบุคลากรภาครัฐ สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 1,212,500  

รวมงบประมาณประจำปี 4,372,300  
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส่วนที่ 6 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 

 
การแปลงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้

เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงานและ

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

2. เพื่อปรับประบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 

 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจในแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำ

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. กำหนดเครื่องชี้วัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แนวทางการดำเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกำหนดแนว

ทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ

ปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 พร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมใน

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ

แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็น

หลัก 

 1.3 ส่งเสริมให้ฝ่ายงานต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน

ต่างๆ ประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผล

งานของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ 

 1.4 จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์

ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 

 1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่องผ่านสื่อภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ

ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ 

บูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

  2.1 สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ได้แก่  
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  (1) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

  (2) แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

  (3) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

  (4) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  (5) แผนพัฒนาบุคลากร 

  (6) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  (7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  (8) แผนการจัดการความรู้ 

  (9) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

  (10) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

  (11) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

  (12) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก 

  (13) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

  2.2 กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้น

ที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลำดับความสำคัญของ

กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการ

ดำเนนิงาน 

  2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย

เทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการ

ทำงานของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกำลังใน

หลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปใน

แนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสำเร็จของการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนำกลยุทธ์และแนวทางการ

ดำเนนิงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ฝ่ายงานและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทำงาน

เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน

แผนงาน/โครงการของแต่ละฝ่ายให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 

เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

 5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการในทุกระดับ 

 

 การติดตามและประเมินผล 

 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมแล้ว สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะต้องวางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุ

เป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนว

ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสำเร็จใน

หลายมิต ิและหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อม

ทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนเชิง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยรายงานผลการ

ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายรายไตรมาสเพื่อแสดง

ถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผูบ้ริหารทุกระดับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อให้

การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดทำรายงานผลงานประจำปีเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

 4. การติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว โดยมีการกำหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในทุกๆ เดือน 

 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับฝ่าย เพื่อเชื่อมโยง

กับผลงานในระดับหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ

หน่วยงานและระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏบิัติการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลการวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม โดยการให้น้ำหนักความสำคัญว่า 

ประเด็นใดมีความสำคัญมากที่สุดตามลำดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 

18 ท่าน เป็นผู้ประเมินผลการประเมินเป็นน้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ปรากฏดังนี้ 

 

 1. นำ้หนักคะแนนของจุดแข็ง 

    เรียงจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 94 02 อาคารโบราณสถานอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักฯ ที่มคีุณค่าทาง

ศลิปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรูท้างศลิปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 

S2 87 03 อาคารโบราณสถานมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยกย่องรวมถึง

รางวัลด้านการอนุรักษ์มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก 

S3 77 01 บุคลากรมีศักยภาพ รักองค์กร ทำงานเป็นทีม และพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

S4 20 08 ผลงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมีหลากหลายช่องทาง และเป็น

ที่รูจ้ักในวงกว้าง 

S5 11 07 การจัดโครงการและกิจกรรมวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแบบชาววัง

สวนสุนทามีความหลากหลาย 

S6 6 06 การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีมคีวามเหมาะสมและเพียงพอต่อการ

บริหารจัดการ 

S7 4 05 การบริหารงาน/การมอบอำนาจหน้าที่มคีวามคล่องตัวและชัดเจนต่อการ

ปฏิบัติงาน 

S8 0 04 บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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 2. นำ้หนักคะแนนของจุดอ่อน 

    เรียงจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 29 01 การให้บริการวิชาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมปีริมาณน้อย 

W2 29 08 มีความรู้และมีฝีมอืในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สนิค้าเอกลักษณ์ความเป็นวัง

สวนสุนันทา แต่ขาดการบูรณาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่การจัดแสดงสนิค้า/

จัดทำหน่ายเพื่อสรา้งรายได้ 

W3 29 03 ผลกระทบที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น 

การบริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรอืธีมงานที่กำหนด การ

จัดโครงการ/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

W4 23 06 บรรยากาศห้องสำนักงานคับแคบ/แออัดไม่เอือ้ต่อการทำงาน 

W5 15 04 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ต่อการดำเนินกิจกรรมหรอื

การบริหารงานชำรุดเร็วกว่ากำหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ 

W6 10 02 ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ใน

ระดับต่ำกว่าเป้าหมาย 

W7 5 07 กรอบโครงสร้างงานขององค์กรไม่ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติหน้าที่และมี

บุคลากรไม่ครบอัตรา 

W8 0 05 การจัดโครงการขาดความเชื่อมโยงกับหลักการและแนวคิดที่สำคัญกับ

แผนการจัดตั้งคำของบประมาณที่กำหนดในต้นปีงบประมาณ เช่น 

วัตถุประสงค์โครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน และจำนวนกลุ่มเป้าหมาย    

เป็นต้น 
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 3. นำ้หนักคะแนนของโอกาส 

    เรียงจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ลำดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 45 02 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว 

O2 45 08 แพลตฟอร์มในระดับนานาชาติเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรม

และการเผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมไปสู่สาธารณชน 

O3 40 01 เครือข่ายทางวัฒนธรรมทำให้การพัฒนาศลิปะและวัฒนธรรมมีผลงาน

มากขึ้นและเป็นรูปธรรม 

O4 28 07 หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนเห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมด้าน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

O5 23 03 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนภารกิจทางศลิปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

O6 21 05 นโยบาย ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคลากรเป็นไปอย่าง

จรงิจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

O7 14 06 ความร่วมมอืทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเสาหลักหนึ่งของกรอบความร่วมมือ 

ASEAN 

O8 10 04 พันธกิจและพรบ.มหาวิทยาลัยที่กำหนดให้งานทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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 4. น้ำหนักคะแนนของภัยคุกคาม 

    เรียงจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 
 

ลำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 77 02 วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture / Pop Culture) มีอทิธิพลต่อ

แนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ 

T2 65 04 มาตรการภาครัฐในการบริหารจัดการ/ควบคุมการเผยแพร่เชือ้ไวรัสใน

สถานการณ์โควิดส่งผลต่อการจัดกิจกรรมด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

T3 32 03 ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงขอ้มูลส่งผลต่อระดับการรับรู้ของแต่ละ

บุคคล 

T4 24 01 ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concept) เปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

T5 17 05 ผูเ้ผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านศลิปะและวัฒนธรรมไม่มีจรรยาบรรณ/

จรยิธรรมในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ในสื่อที่มีหลากหลายใน

ปัจจุบัน 

 

 5. ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในตำแหน่ง “ถอย” ดังแสดงจากภาพข้างล่างนี้ 
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 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาตำแหน่งยุทธศาสตร์แล้วมีความเห็นว่า 

ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ได้เป็นตำแหน่งที่ต้องปรับปรุงให้มีความท้าทายต่อการดำเนินงานเชิงรุก 

และปรับ  กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีทั้งโอกาสและภัยคุกคาม 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงลด/ ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสใน

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม เพี่อปรับปรุงตำแหน่งยุทธศาสตร์มีความท้าทายต่อการดำเนินงานเชิงรุก

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักศลิปะและ

วัฒนธรรม อยู่ในตำแหน่ง “รุกดำเนินการเอง” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมลด/ขจัดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ระดับในการมุ่งม่ันปรับปรุง 

ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 = สูงมาก) ดังนี้ 

 01 การให้บริการวชิาชีพด้านศลิปะและวัฒนธรรมกับชุมชนมปีริมาณน้อย (ระดับ 5) 

 02 ความสามารถและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่ำ

กว่าเป้าหมาย (ระดับ 4) 

 03 ผลกระทบที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น การ

บริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรือธีมงานที่กำหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ระดับ 4) 

 04 วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมหรือการ

บริหารงานชำรุดเร็วกว่ากำหนด และสามารถใช้งานได้เพียงระยะสั้นๆ (ระดับ 4) 

 06 บรรยากาศหอ้งสำนักงานคับแคบ/ แออัดไม่เอื้อต่อการทำงาน (ระดับ 5) 

 07 กรอบโครงสร้างงานขององค์กรไม่ยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีบุคลากรไม่

ครบอัตรา (ระดับ 5) 

 08 มีความรู้และมีฝีมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าเอกลักษณ์ความเป็นวังสวน

สุนันทา แต่ขาดการบูรณาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่การจัดแสดงสินค้า/จัดทำหน่ายเพื่อสร้าง

รายได้ (ระดับ 5) 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม (ระดับ

ในการมุ่งมั่นปรับปรุงระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 4 = สูง 

ระดับ 5 = สูงมาก) ดังนี้  

 02 วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture / Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของ

เยาวชนรุ่นใหม ่(ระดับ 3) 

 04 มาตรการภาครัฐในการบริหารจัดการ/ควบคุมการเผยแพร่เชื้อไวรั สใน

สถานการณ์โควิดส่งผลต่อการจัดกิจกรรมดา้นศลิปะและวัฒนธรรม (ระดับ 5) 

 03 ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลส่งผลต่อระดับการรับรู้ของแต่ละบุคคล (ระดับ 3) 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 01 ความคิดรวบยอดทางวัฒนธรรม (Culture concept) เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม (ระดับ 3) 

 05 ผู้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่มีจรรยาบรรณ/จริยธรรมใน

การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ในสื่อที่มหีลากหลายในปัจจุบัน (ระดับ 3) 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
 

ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกจิกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บรหิารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

สรุปรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

1. อาจารย์ ดร.พีระพล   ชัชวาลย์ ผูอ้ำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ ์ผดุงเศรษฐกิจ    รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม 

3. อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความ

ร่วมมอื 

4. อาจารย์กรีธา   ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน 

5. นางสาวสุลาวัลย์   พันธ์ศร ี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหนา้สำนักงาน

ผูอ้ำนวยการ 

6. นางพรรษภรณ์    โฆษิตกานต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

7. นางสาวลักขณา   นาคกล่อม หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวจิตรานุช    เวสา หัวหนา้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

9. นายรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง นักประชาสัมพันธ์ 

10. นายชนะภพ   วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ 

11. นางสาววิมลฉัตร   เลิศคชสีห์ ภัณฑารักษ์ 

12. นางสาววณิชยา   บุษบงษ ์ ภัณฑารักษ์ 

13. นายวาทะฤทธิ์   ลีลาฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

14. นางศิฐิมา    ศรอีุรัตน์ นักวิชาการพัสดุ 

15. นางสาวสาลินี    บุญสมเคราะห์ นักประชาสัมพันธ์ 

16. นางสาวพรรณผกา   แก้วติน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

17. นายกษิดศิ   คงปาน นักวิชาการศกึษา 

18. นางวันนี คณารักษ์ พนักงานเก็บเอกสาร 

19.  นางสาวอรุณี ทราสารวัตร คนงาน 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 5 
หนังสือขออนมุัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 




