
บทที่ ๑  
 
ตอนท่ี ๑  ประวัติความเป็นมาของสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน 
 วิทยาลัยครูพระนครเข้าเป็นหน่วยประเคราะห์ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กรมการ
ศาสนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ต้ังสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นหน่วยประเคราะห์ดังกล่าว จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครู  
พระนครสําหรับกรมการฝึกหัดครูน้ันถือว่าวิทยาลัยครูมีภารกิจหลักสําคัญประการหน่ึง คืองาน
ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยเรียกว่า“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูพระนคร”
มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรับนโยบายจากกรมการฝึกหัดครู
และสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเริ่มก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู จนกระทั่งวิทยาลัยครูได้เปลี่ยน เป็นสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘              
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏตลอดมาและเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้มีประกาศตามราชกิจจานุเบกษาให้สํานักศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหน่ึงที่
จะต้องมีภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทและ
ภารกิจที่สําคัญตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๘ - ๙ ของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏที่ว่าด้วย
ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านที่เก่ียวกับคนภูมิปัญญาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
ไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เก่ียวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีการแสดงออกระบบความหมายและ
คุณค่าอันจะนําสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจรวมท้ังการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพ่ือการดํารงชีวิต
ที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันทั้งน้ีโดยบูรณาการกระบวนการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเป็นหน่วยงานสําคัญที่ช่วยสร้าง
คุณภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือนํามา
ปรับปรุงให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน เพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรม
จริยธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและนํามาสืบสาน
เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 
The history and background  
 College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University is the Cultural 
Support Department of Thai Cultural Promotion Center, Religious Affairs,  Ministry of 
Education since B.E. 1978. Later, the government had established the Office of the 
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National Culture Commission therefore the Cultural Support Department had been 
raised as Cultural Center for College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat 
University for the Department of Teacher Education.   
 College of Teacher Education Phranakhon Rajabhat University has critical 
mission to maintain and promote Thai religion, arts and cultures and arts and called  
" Arts and Cultural Center of College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat 
University" that responsible for promotional operation for Thai religion. Arts and 
cultures under the main policy from the Department of Teacher Education and the 
Office of  the National Culture Commission, the Arts and Cultural center of College of 
Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University was established under the 
College of Teacher Education Act until the College of Teacher Education had been 
changed to be the Rajabhat  institution in B.E. 1995.  The Arts and Cultural center 
was the department under the Rajabhat  institution  Act  until B.E.1999 , the 
department had been announced by the Government Gazette for the Office of Arts 
and Culture as the department with the main mission to maintain Thai Arts and 
Cultures under the role and mission of the educational development plan phase 8-9 
of the office of  Rajabhat Institutions that promote the preservation of arts and 
cultures both in term of wisdom, intellectual , nature, environment and Thai way of 
life as well as the promotion of thinking. Perception and expression of system, 
meaning, value that lead to the selection and decision-making including the creation 
of a new culture that suit with Thai way of life and appropriate to the Thai social 
crisis by integration the preservation process of arts and culture that consist with  
cultural learning activities and educational process. 
 
 The office of Arts and Culture of College of Teacher Education, Phranakhon 
Rajabhat University is important department that can promote the quality of 
personnel to understand the role of culture in term of  identity, community and 
local and adapt with the current Thai way of life to promote the mental quality to 
recognize the moral and pride in Thai arts and cultures that has been transferred  
from ancestors to descendants and ongoing development. 
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พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ 
 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการแบ่งส่วนราชการใน 
วิทยาลัยครูตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยในมาตรา ๗ กําหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 
ได้แก่ 

๑. สํานักงานอธิการบดี 
๒. คณะวิชา 
 

 ในส่วนของสํานักงานอธิการบดี อาจแบ่งออกเป็นแผนกและคณะวิชาอาจมีภาควิชาได้ดังน้ัน
เมื่อมาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ระบุว่าการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูตามมาตรา 
๗ น้ันให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ประกาศมีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนครคร้ังแรกตามประกาศลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙ 
Teacher College   Act, 1975 
 Later, the announcement of Teacher College  Act, 1975  that has officially 
segmented the government agencies (unit) under the law enforcement. In section 7 
mentioned each Teacher College has segmented government agencies as follows:  

1   Office of the Rector 
   2.  The Faculty  
 The Office of the Rector can be divided into department and Faculty, 
therefore under the section 8 of Teacher College  Act,  segmented the government 
agencies under Section 7 shall be set as announcement of Ministry of Education 
published in the Government Gazette. The Ministry of Education has firstly 
announced The Segmentation of Government agencies within Phranakhon Rajabhat 
University on announcement dated 9 July B.E. 1976 . 

 
การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าวใช้บังคับจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๓๐ และต้ังแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู  
พระนครฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ การแบ่งส่วนราชการใน
วิทยาลัยครูแต่ละแห่งโดยการแก้ไขมาตรา ๗ เดิม และให้ใช้มาตรา ๗ ใหม่ ซึ่งวิทยาลัยครูแต่ละแห่ง
จะมีส่วนราชการ ได้แก่ 
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  ๑. สํานักงานอธิการบดี 
  ๒. คณะวิชา 
  ๓. หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการ 
 การแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๗ น้ัน ในมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวให้จัดทํา
เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง ๒ 
มาตรา กระทรวงศึกษาธิการจึงยกเลิกประกาศการแบ่งส่วนราชการเดิมและให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ 
ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๗๓ 
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐  ให้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนคร ดังน้ี 
 ๑. สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. คณะครุศาสตร์ 
 ๓. คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
 ๔. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๕. คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
 ๖. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 
 ๘. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 ๙. สํานักกิจการนักศึกษา 

 ๑๐. สํานักวางแผนและพัฒนา 

 ๑๑. สํานักส่งเสริมวิชาการ 
 เมื่อมีการประกาศให้พระราชบัญญัติสถาบนัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ดังปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ระบุว่าสถาบันอาจแบ่งส่วน
ราชการดังน้ี 
 ๑. สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๓. คณะ 
 ๔. สํานักวิจัย 
 ๕. หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 จากข้อความดังกล่าว ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนฐานะจากหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
เพ่ือการส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แต่การแบ่งส่วน
ราชการยังคงเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งคงใช้บังคับ
จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ 
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การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
 เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ ให้
แบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานหลัก ๑๑ หน่วยงาน ดังน้ี 
 ๑. สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. คณะครุศาสตร์ 
 ๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 ๕. คณะวิทยาการจัดการ 
 ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
 ๘. สํานักกิจการนักศึกษา 
 ๙. สํานักวางแผนและพัฒนา 
 ๑๐. สํานักศิลปวัฒนธรรม 
 ๑๑1. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานหลักต้ังแต่ (๓)-(๑๑) แต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานย่อยเพียง
หน่วยงานเดียว คือ สํานักงานเลขานุการ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักศิลปวัฒนธรรม
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้จัดแบ่งส่วนในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

๑. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
- งานธุรการและเลขานุการ 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 

๒. กลุ่มงานขอ้มูลและสารสนเทศ 
- งานระบบข้อมูล 
- งานค้นคว้า วิจัย 
- งานประชาสัมพันธ์ 

๓. กลุ่มงานสง่เสริมและเผยแพร่ 
- งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ 
- งานพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
- งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
- งานจริยธรรม 
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๔. กลุ่มงานอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
- งานหอวัฒนธรรม 
- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 
The Segmentation of government agencies under Teachers College Act          

(Issued No. 2). From an announcement of The Ministry of Education has been 
enforced until 11 March B.E. 1987 and since  March 12,  B.E. 1987 has announced the 
new Segmentation of government agencies under Teachers College Act ( Issued No. 
2) 1984. The Segmentation of government agencies under Teachers College Act by  
revision of  Article 7 and using new  Section 7 therefore each Teacher college will 
have Segmentation of government agencies as followed: 
  1 . Office of the Rector 
  2.  Faculty  
  3.  Educational supportive Agencies  
 Segmentation Government under Section 7 in section 8 of such those Act 
shall be made as the announcement of Ministry of Education and announced in the 
Government gazette from the provision of those 2 lawsuits, the Ministry of Education 
has announced the cancellation of the old Segmentation of government agencies 
and issued the new Segmentation of government agencies on March 12, 1987 in 
Government gazette : special issued no. 104 section 73  on 17 April 1987 to segment 
the Government agencies of Phranakhon Rajabhat University as followed: 
  1 .Office of the rector  
  2. Faculty of Education 
  3. Faculty of Industrial Education. 
  4. Faculty of Humanities and Social Sciences . 
  5. Faculty of Management Science  
  6 . Faculty of Science and Technology. 
  7. Research and Educational services. 
  8 . Cultural center  
  9.  Office of Student Affairs  
  10. Office of Planning and Development  
  11. Office of Aeronautics  
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 The announcement of the Rajabhat Institute Act 1995 , as shown in the 
Government gazette issued 112 section  4 on dated 24 January 1995 stating that the 
segmentation of government agencies as followed:  
  1 . The office of rector  
  2   Graduated School. 
  3.  The Faculty 
  4.  The Research Department  
  5.  The other Agencies those has the qualification that equivalent to 
the Faculty.  
 From such messages, Cultural Center had been changed from the other 
Agencies those has the qualification that equivalent to Office of Aeronautics to be 
The other Agencies those has the qualification that equivalent to the Faculty but 
remain the same segmentation of government agencies under the announcement of 
segmentation of government agencies date March 12, 1987 , which remain enforced 
until 26 September 1999 . 
 

Segmentation government  agencies under the Rajabhat Institute Act 1995 . 
The enforcement of Rajabhat Institute Act 1995 and the announcement of 

the Ministry of Education in term of the Segmentation government agencies within 
the Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 1999 , announced on 27 September 
1999 in Government Gazette Volume 116 , Special section 79  , dated October 12, 
1999 to segment the Government of the Rajabhat Phranakhon Institute  to the main  
units as followed . 
                     1 . The office of rector  

2. Faculty of Education 
3. Faculty of The industrial technology   
4. Faculty of Humanities and Social Sciences  
5. Faculty of Management Sciences  
6 . Faculty of Science and Technology 
7.  Office of Research and academic services  
8. Office of Student Affairs  
9 . Office of Planning and Development  
 



 8

 
10 . Office of Arts and Culture  
11 . Office of Aeronautics and Registration  
 

 The Segmentation of government agencies in the main units from  ( 3 ) -        
( 11 ), each agency has only one sub unit that is the Office of the Secretary. For the 
effective operation of Office of Arts and Culture, the Institute has sub segmented the 
Office of Arts and Culture as followed: 
 1 . The general administration group has comprised with  
  - The administration and secretarial work . 
  - Finance and Procurement  
  - Personnel Division  

2. Information and information technology group  
  -  System Information 
  - Research . 
  - Public relations  

3. Promotion and publishing group  
  -   Art and culture in domestic and abroad 
  -  Cultural Development   
  -  Cultural exchange   
  -  Work ethic  

4. Cultural Conservation Group  
- The Cultural Hall  
- The Conservation of environmental art  

 
ผู้บังคับบญัชารับผิดชอบในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในส่วนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งรับผิดชอบสํานักศิลปะและวัฒนธรรมน้ัน ปรากฏหลักฐานที่
บันทึกไว้จาก ปีพ.ศ.๒๕๒๗ นับแต่มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีฐานะเป็นหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการจนเป็นหน่วยงานหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีช่ือว่า “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบดังน้ี 
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ทําเนียบผู้บรหิารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑. นางอารี ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศลิปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๒๗ - ก.ค.๒๕๓๑ 
๒. นางอารี ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๓๑ - พ.ค.๒๕๓๒ 
๓. นางบุญมา เบญญศร ี หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๒ - พ.ค.๒๕๓๖ 
๔. นางบุญมา เบญญศร ี หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๖ - พ.ค.๒๕๔๐ 
๕. นางบุญมา เบญญศร ี ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๐ - มิ.ย.๒๕๔๒ 
๖. ผศ.เกษม ชํานาญดี  ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ 
๗. รศ.กฤษณา ศักด์ิศร ี ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มิ.ย.๒๕๔๘-ม.ค.๒๕๕๒ 
๘. นายประวิทย์ ขาวปลื้ม ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ก.พ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน 
 

The Supervisor in charge of the Office of Arts and Culture  
 On the part of supervisors who is responsible for Office of arts and culture 
had been recorded  since 1984 , but the government segmentation in Teacher 
college by the Office of Arts has status as the Agencies those has the qualification 
that equivalent to the office of academic promotion to be the main units of the 
Phranakhon Rajabhat University named " The office of arts and culture, " with the list 
of authorities as followed: 
 
1. Mrs. Aree ThamDham  

Head of The office of arts and culture during December 1984 -July 1988 . 
2.  Mrs. Aree ThamDham  

Head of The office of arts and culture during December 1988 -May 1989. 
3. Mrs. Boonma Benjasri  

Head of The office of arts and culture during  June 1989 -May 1993 . 
4. Mrs. Boonma Benjasri 
  Head of The office of arts and culture during   June 1993 -May 1997. 
5. Mrs. Boonma Benjasri  

The Director of The office of arts and culture during  June 1997 -June 1999. 
6. Assistant Professor Kasem Chamnandee  

Director of The office of arts and culture during   June 1999 to 2005  
7. Assocociate Professor Kritsana Saksri  

Director of The office of arts and culture during  June 2005 -Jan 2009 . 
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8.  Mr. Pravit Kao-Pluem 
Director of The office of arts and culture during   Feb 2009 - present . 

 
คติพจน์ ปญฺญา นรานํ รตนํ “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน” 
 
Motto:  

" The Intellectual is the Light of Person "  
 
วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ ์ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญา 
๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่าง ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
Objectives 

1. To convey, reserve, transfer cultural heritage and wisdom. 
2. To create knowledge of culture as the source of academic information.  
3. To glorify, honor the person as a role model of Religion and cultural art. 
4 . To promote the Phranakhon Cultural center being knowledge center and 
gain income to students and local community. 
5. To transfer the knowledge of Thai arts and culture within Thailand and 
abroad. 
 

ค่านยิม 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คือ Culture โดย หมายถึง          

ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและร่วมมือกันพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชุมชมและสังคมท้ังในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนําให้
เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
C = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์  
U = Unity มีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  ( Universal)  
L = Local and Internationalize ทํางานด้วยความมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
สากล 
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T = Teamwork ทํางานเป็นทีม มีความสามัคคีและเป็นอัหน่ึงอันเดียวกัน 
U = Utilize Culture ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 
R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
E = Excellence มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 
Core Values  
 Core Values of the Officer of Arts and Culture is to encourage staff and 
students have realized of the importance of culture and the cooperation with local 
and international to develop the university, community and local which has been 
led by the culture with following details :   

C = Creativity 
U = Unity 
L = Local and Internationalize 
T = Teamwork 
U = Utilize Culture  
R = Responsibility 
E = Excellence 

 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑. ดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนคร 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนอํานวยความสะดวกด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๓. การค้นคว้าวิจัยและนําผลงานเผยแพร่ 
 ๔. พัฒนาสํานักศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งข้อมูลการค้นคว้าวิจัยและนําผลงานเผยแพร่
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๕. ประสานงานและส่งเสริมให้สํานักศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งบริการทางศิลปวัฒนธรรมแก่
สังคมและชุมชนในงานพิธีต่างๆ และการแสดง 
 ๖. จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของสํานักศิลปวัฒนธรรม 
 ๗. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๘. สร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหกั้บบุคลากรทกุระดับ เพ่ือให้เห็น
ความสําคัญและความจําเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ๙. จัดทํารายงานการประเมินตนเองจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐. เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
 
Quality assurance policies: 
 1. Operations of the Office of Arts and Culture in accordance with the policies 
of the Phranakhon University . 
 2. Promote and support the facilities in term of art and culture with internal 
departments and Phranakhon Rajabhat University  
 3. Research and published works  
 4. Development the office of art and culture to be source of research 
information and the dissemination of the cultural works  
 5. Coordinating and promoting the officer of arts and culture as a cultural 
service center for social and community in various ceremonies and cultural 
performances. 
 6 . Set up the Committee for the implementation of the quality assurance for 
the office of art and culture. 
 7. Provide the Quality Assurance handbook to office of arts and culture   
 8. Raise awareness about the Academic Quality Assurance to staff at all level 
to perceive the importance and the need for academic quality assurance  
 9 . Prepare the report of self-assessment from quality assurance handbook  
 10 . Prepare for the inspection and quality assessment from the internal and  
external agencies  
 
การแบ่งส่วนราชการ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑. สํานักงานผู้อํานวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและด้านอ่ืน ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักให้
มีศักยภาพสําหรับงานส่งเสริมเผยแพร่ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ จัดทํา
โครงการและแผนงานด้านการศึกษาค้นคว้ากับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการประสานงานการจัดศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมอ่ืน ดําเนินการจัดกิจกรรม (Events) ให้เช่ือมต่อกันอย่างมีระบบด้วยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดทําการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการตอบสนองประเมินผลการปฏิบัติ
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ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จัดทําแผนพัฒนาสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณประจําปี ดําเนินงานเก็บรวบรวม
ข้อมูล สรุป ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม ซึ่งสํานักงานผู้อํานวยการได้มอบหมายให้ส่วน
ราชการต่อไปน้ีเป็นผู้ดูแลและจัดการตลอดจนให้บริการด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณงานติดต่อประสานงาน งาน
นโยบายและแผน งานการเงิน งานสวัสดิการ งานประชุม งานประกันคุณภาพ 
 ๑.๒ กลุ่มงานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดหอวัฒนธรรมหรือศูนย์
วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว เป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางวัฒนธรรม 
 ๑.๓ กลุ่มงานศูนย์วัฒนธรรม มีหน้าที่จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากน้ียังส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยทั้งภายใน
และภายนอก พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้วย 
 ๑.๔ งานศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ มีหน้าที่ประสานงาน ให้บริการ จัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นและจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และดําเนินการพัฒนาสื่อเอกสารเพ่ือการเผยแพร่ โครงการ 
 ๑.๕ งานสถาบันวิทยากรโขน มีหน้าที่ประสานงาน ดําเนินการฝึกอบรม จัดทําข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาสื่อเอกสารเพ่ือการเผยแพร่โครงการ 
The segmentation of government  agencies  
The office of art Culture has been segmented the government agencies as followed:  
 1. Office of director : is responsible for supervision and implementation for 
the promotion and maintain the religion, art, culture and others under the policy of 
university. The office of director also responsible for the development of the 
personnel for having potential for dissemination and preservation in term of religion, 
art and culture as well as the academic service both inside and outside the 
university. The office also has cooperated with the organizing of Art and culture 
event and provide information technology data to other cultural network agencies 
and connected the cultural Events to be systematic by promoting the cultural 
tourism, conduct the internal quality assurance, response the government 
operational assessment under the official endorsement of the government section, 
provide the Office of Arts and Cultural Development Plan, gathered data for Office of 
Arts and Cultural Project Plan and Annual Budget, gathered data, summary, 
assessment and report the  feedback of the Cultural Event . The Office of the 
Director has authorized these government sections to responsible and organized as  
well as related service as followed: 
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 1.1 General Management :  responsible for various kinds of functions such as 
the data archives management, policy coordination, policy planning, finance and 
Welfare, meeting and quality assurance . 
 1.2 Data and dissemination of arts and culture : responsible for management 
of cultural hall or Thai cultural center and tourism to be information center of 
cultural information technology . 
 1.3 Cultural Center :  responsible for training in term of Art, culture and local 
wisdom conservation as well as promote and disseminate Art, Culture, Thai 
intellectual both and the development of art and culture standard as well.  
 1.4 The recycling center and bonsai : responsible for  coordination and 
providing training courses and the development of document for dissemination the 
project. 
 1.5 Institute of pantomime: responsible for coordination, training, preparation 
of performance information, develop documents for dissemination the project. 
 

ตอนท่ี 2   ข้อมูลพ้ืนฐานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 2.1 โครงสร้างองค์กร 
 2.2 สถิติอัตรากําลัง (ผู้บริหาร คณาจารย์ สายสนับสนุน) 
 2.3 สถิติวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรในสังกัดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 
 2.4 สถิติผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา 
 2.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
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2.1  โครงสร้างองค์กร 
ตอนที่  2 

โครงสร้างการบริหารงานของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              - เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 7 (1)                                     - นักวิชาการศึกษา 7 (1)                                                             - นักวิชาการศึกษา 7 (1) 
                              - เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 3-6 (1)                                 - นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 3-6 (1)                                                  - นักวิชาการศึกษา 3-6 (2) 
 

                                                                                                                                                                   

                             - นักวิชาการศึกษา 3-6 (1)                            - นักวิชาการศึกษา 3-6 

                                                                                                       
 
 

         หมายเหตุ : 
  ปัจจบุันมีผูป้ฏิบัตงิาน  จํานวน 7 ราย  จาํแนก ดังนี้ 
  1. ลกูจา้งชั่วคราว  จํานวน 6 ราย       2. ลกูจา้งประจาํ  จํานวน – ราย 
  3. พนักงานราชการ  จํานวน     ราย  4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  จาํนวน 1 ราย 

 
ข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

(สายสนับสนุน) 

 
อัตราเดิม 

ระดับ  

3-6 7 7,8  

1 - - รวม = 1 

อัตราที่พึง่ม ี 6 3 1 รวม = 10 

เพิ่ม(+) / ลด (-) +5 +3 +1 +9 

สํานักศิลปะและวฒันธรรม (10) 
ผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
นักวิชาการศึกษา 7,8 (1)  

งานบริหารทัว่ไป (2) งานขอมูลและเผยแพรศลิปวฒันธรรม (2) งานศูนยวัฒนธรรมและการทองเที่ยว (3) 

งานศูนยรีไซเคิลและบอนไซ (1)  งานสถาบนัวิชาการโขน (1)  
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ทําเนียบผู้บรหิารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑. อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลืม้    ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒. อาจารย์เสาวรส  พวงแก้ว  รองผู้อํานวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 
 ๓. ดร.ณวัฒน์  หลาวทอง   รองผู้อํานวยการฝ่ายเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
 ๔. ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล  รองผู้อํานวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ 
      ศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 
 5. นางจําปี  บุดดา   หัวหน้าสํานักงาน 
 

๒.๑  สถิติอัตรากําลัง  (ผู้บรหิาร  คณาจารย์  สายสนับสนุน) 
 

ประเภท จํานวน 

ผู้บริหาร 
สายสนับสนุน 

รวม 

๕  คน 
๘  คน 
๑๓  คน 

 
๒.๒  วุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัด  ในช่วง  ๔  ปี ทีผ่่านมา 
 

ปี พ.ศ./จํานวน ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

- 
๓ 
๑๐ 
- 

- 
๓ 
๑๐ 
- 

- 
๔ 
๙ 
- 

๒ 
๒ 
๙ 
- 

รวม ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ 

 
๒.๓  สถิติผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในช่วง  ๔  ปีทีผ่่านมา 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

จํานวน ๗๕ % ๘๓ % ๘๖ % ๘๙ % 
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๒.๕  ข้อมูลอาคารสถานที่  มดัีงน้ี 
       ๑.  สถานที่ต้ัง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังอยู่ที่ อาคาร ๒๐    
 ช้ันที่ ๑  เป็นห้องโถง และจัดกิจกรรมสําหรบันักศึกษา 
 ช้ันที่ ๒  เป็นสาํนักงานผู้อํานวยการ  ห้องผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

             และห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ช้ันที่ ๓  เป็นห้องงานข้อมูลและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม      
 ๒.  อาคารเรือนไทย 
  เรือนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นเรือนไทยภาคกลางแบบเรือนหมู่
ประยุกต์ มีลักษณะเป็นเรือนไทย  ๔  หลัง  ใต้ถุนสูงเช่ือมด้วยชาน  ซึ่งเปิดโล่ง  กลางชานปลูกต้น
พิกุลเพ่ือให้ร่มเงามีจํานวน  ๔  หลัง  

(ช้ันบน) หลังที่  ๑ เป็นเรือนแฝด  สําหรับช้ันบนใช้เป็นห้องพิธีการจัดงานแต่งงานเพ่ือ 
  จัดพิธีหมั้นและหลั่งนํ้าพระพุทธมนต์สําหรับคู่บ่าวสาว 
 หลังที่  ๒ จัดเป็นห้องสําหรับจัดพิธีการพระสงฆ์ในช่วงเช้า 
 หลังที่  ๓ จัดเป็นห้องสําหรับจัดโตกอาหารถวายพระสงฆ์ในช่วงเช้า 
 หลังที่  ๔   จัดไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์ที่สําหรับจัดพีธีงานแต่งงาน 
 ใต้ถุนเรือน  แบ่งก้ันเป็นอีก  ๓ ห้องเพ่ือใช้เป็นห้องจัดเตรียมงาน 

 ห้องที่   ๑  มีพ้ืนที่ใช้สําหรับจัดเลี้ยงมีเก้าอ้ีที่จัดเลี้ยงได้  ๓๐  ตัว 
 ห้องที่  ๒ ใช้สําหรับจัดเตรียมงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ  สําหรับจัดงานแต่งงานและงาน
กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 ห้องที่  ๓  ติดทางเดินไปศาลาท่านํ้า ใช้เป็นห้องสําหรับจัดเตรียมงานต่าง เช่นเดียวกัน  
 ๓.  พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย 
 พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย  ได้รวบรวบเรื่องการฝึกหัดผู้ที่จะเป็นครูในอดีตกว่า   ๑  
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงบน ช้ัน  ๒   ณ อาคารอนุสรณ์   ๑๐๐   ปี  เป็นการจัดแสดง
นิทรรศการแบบถาวรโดยจัดแบ่ง  ๕  ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่  ๑  100   ปี  การฝึกหัดครูไทยจัดแสดงนิทรรศการเล่าเรื่องราวต้ังแต่เริ่มต้นการ
ก่อต้ังโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์และการย้ายสถานที่ไปที่ต่างๆ  จนกระทั่งมาตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่
ธรณีสงฆ์ของวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน 
 ส่วนที่ ๒   ราชภัฏพระนครปัจจุบันและอนาคต จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับราชภัฏ 
  พระนครในปัจจุบัน และต่อเน่ืองไปถึงในอนาคต 
 ส่วนที่ ๓   ราชวงศ์กับราชภัฏพระนคร จัดแสดงนิทรรศการรวบรวบเรื่องราวเกี่ยวกับ 

   ราชวงศ์ที่เสด็จมา เปิดงานและอาคารต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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 ส่วนที่ ๔   วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน รวบรวบเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ 
                        บางเขน ต้ังแต่อดีตที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ ๕  โถงข้อมูล  จะเป็นส่วนที่จัดคอมพิวเตอร์ไว้จํานวน  ๕  เครื่อง เพ่ือให้ นักเรียน  

   นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการฝึกหัดครูไทย 
 

 ๔.  ศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 
ศูนย์รี ไซเคิลจัดต้ังโดย ดร .พระสถาปนา พุทธิวังโส บนแนวคิดที่จะช่วยรักษา

สภาพแวดล้อม อันเน่ืองมาจากปัญหาของขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น โดยการนําเอาวัสดุหรือขยะที่ไม่
มีค่าแล้วนํามาทําให้มีค่าโดยการนําขยะที่ไร้ค่าเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์โดยการนํามารีไซเคิลให้เป็นสิ่ง
สวยงามปรับภูมิทัศน์ต่างๆของในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และสถานที่ต่างๆให้เกิดความร่มรื่น
มองแล้วสบายตารวมทั้งศูนย์บอนไซ 

รีไซเคิลได้เปิดการบริการทางด้านวิชาการกับนักศึกษาที่เกิดความสนใจท่ีจะนําขยะที่
เหลือใช้นํากลับมารีไซเคิลให้เป็นประโยชน์ และช่วยให้ปัญหาขยะลดลง 
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บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตอนท่ี ๑    การวิเคราะห์แนวคิด และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา (แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.  
               ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีภารกิจหลักสําคัญ     
การส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการสืบสาน ในการดําเนินภารกิจดังกล่าว สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมได้ใช้กรอบแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี  ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จนครบตาม

แผนดังกล่าวแล้ว ดังน้ัน สํานักจึงต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี  ปีพ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๑  เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาให้ดําเนินภารกิจได้อย่างสัมฤทธ์ิผล มีคุณภาพ คุณค่า และมูลค่าให้แก่
องค์กร ชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ซึ่งในการทําแผนยุทธศาสตร์ที่มีมาตรการ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ มุ่งสู่ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงต้องมี
ข้อมูลในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป 
 

ตอนท่ี ๑ การวิเคราะห์แนวคิด และผลการดําเนินงานปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ศักยภาพของบุคลากร ในแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ ตําแหน่งทาง
วิชาการ กรอบอัตรากําลังขาดแคลน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐานภายใต้กฎหมาย
และพระราชบัญญัติใหม่และได้มาตรฐานของ สกอ. 
  ปี ๒๕๕๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมบุคลากร
มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ปี ๒๕๕๔ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ระดับ
ปริญญาเอก โดยการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใช้กลยุทธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ และการ
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
  ปี  ๒๕๕๕  สํ า นักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดพัฒนาบุคลากรมีความรู้
ความสามารถและสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตต์ิฯ  พระบรมราชินีนาถ 
  ปี ๒๕๕๖ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดการพัฒนาบุคลากรสู่สากล โดยการ
แลกเปลี่ยนบูรณาการทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เ พ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทั้งในระดับชาติ ระดับสากล และการสนับสนุนให้บุคลากรศึกษา
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ต่อในโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนให้อาจารย์เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 
  ปี ๒๕๕๗ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เน้นการแสดงโขน และสร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
ตารางที่ ๑.๑ ตารางแสดงศักยภาพของบุคลากรระยะ ๕ ปี 
 

ศักยภาพบุคลากร  ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ค่าระดับคะแนน 

๑. อาจารย์ประจํา ๓ ๒ ๒ ๒ ๒  

๒. ข้าราชการ 
(สายสนับสนุน) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

๓. พนักงานมหาวิทยาลัย
(สายสอน) 

๑ ๒ ๒ ๒ ๒  

๔. พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายสนับสนุน) 

๙ ๙ ๘ ๘ ๘  

รวม ๑๔ ๑๔ ๑๓ ๑๓ ๑๓  

 
 

ตารางที่  ๑.๒  การดําเนนิงานด้านกิจการนักศึกษา 

 
ตัวชี้วัด  ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

1.   มีการจดับรกิารส่ิงอํานวยความสะดวกด้านวิชาการ
และด้านกายภาพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

- - - -  

2.  มีการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถว้นและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

- - - -  

3.  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา 

๕๐ % ๙๖.๖๙% - -  
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ตารางที่  1.3  การดําเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

 
ตัวชี้วัด  ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑.  ระดับความสําเร็จของแผนการบริการวิชาการเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

- - - ๓ ข้อ  

๒.  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแขง็ของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาต ิ
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจาํ/บุคลากร 

๑๕ % ๔๐ % ๖๒.๕๐ 
% 

-  

๓.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
บทบาทของมหาวิทยาลัย 

- - ๗๕ % ๘๓ %  

๔.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อสถาบนัอุดมศึกษา
ของนิสิตนกัศึกษา 

- - - ๗๗  %  

๕.  ค่าใช้จ่าย และมูลค่าของมหาวิทยาลัยในการบรกิาร
วิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ่อาจารย์ประจาํ/บุคลากร 

     

 

ตารางที่  ๑.๔  การดําเนนิงานด้านทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

 

ตัวชี้วัด  ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - ๖ ข้อ ๕ ข้อ  

๒.  ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ ์ 
พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อจํานวนนกัศึกษา/บุคลากร 

๐.๑๖ % ๑.๔๓ % ๒.๗๕ % ๓.๐๐ %  

๓.  ร้อยละเฉล่ียของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใน
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสรมิเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - ๑๐๐ % ๙๓ %  

๔.  มีผลงานหรอืชิ้นงานการพฒันาองค์ความรู ้และ
สร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม 

- ๓ 
ชิ้นงาน 

๔ ชิ้นงาน ๕ ชิ้น  

๕.  ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการอนุรักษ์ 
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณศิ์ลปะและวัฒนธรรม 

- ๔ - ๔ ข้อ  

๖  ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ ์ 
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์  ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่องบดําเนินการ 

- ๙๘.๓๐  
% 

- ๘๖ %  
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๗. มีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นแนวร่วมและ
แสวงหาความรว่มมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัทั้งใน
และต่างประเทศ(เลือก) 

- - ๕ แห่ง ๓ แห่ง  

๘. ระดับความสําเร็จการดําเนนิงานศูนย์วัฒนธรรม
และการท่องเทีย่ว(เลือก) 

- - - ๖ ข้อ  

 

ตารางที่  ๑.๖  การดําเนนิงานด้านบริหารและการจัดการ 

 
ตัวชี้วัด  ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑.  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ใน
กระบวนการบรหิารการศึกษา 

- - - ๔ ข้อ  

๒.  ระดับความสําเร็จของการถา่ยทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

- - - ๖ ข้อ  

๓.  (๑)  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา 

- - 3,156 -  

๔. (๒) ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทัง้ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

๓๐ % ๑๕ % ๕๐ % ๑๐๐ %  

 

ตารางที่  ๑.๗  การดําเนนิงานด้านการเงนิและงบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด  ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑.  ระดับความสําเร็จของการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัยรว่มกัน 

๓ ข้อ ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๓ ข้อ  

 

ตารางที่  ๑.๘  การดําเนนิงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัด  ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

๘ ข้อ ๘ ข้อ ๘ ข้อ ๘ ข้อ  

๒.  มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา/บุคลากร 

๙ ข้อ ๙ ข้อ ๙ ข้อ ๘ ข้อ  

๓.  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๙ ข้อ ๙ ข้อ ๘ ข้อ ๘ ข้อ  



 23

 

ตอนท่ี ๒  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของคณะสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
 การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 จุดแข็ง  

 ๑. นักศึกษาสนใจเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา  
 ๒. มีรายวิชาที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ปลูกจิตสํานึกด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. บุคลากรมีความขยัน ทุม่เทเสยีสละ และอดทน 
 ๕. มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 ๖. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ในการศกึษา
ต่อ อบรม ดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๗. มีพ้ืนที่สํานักงานและจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพียงพอ 
 ๘. มีอาคารต้ังอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการติดต่อและภูมิทัศน์สะอาดสวยงาม 
 

 จุดอ่อน 

 ๑. ขาดการบูรณาการ การปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมในทุกรายวิชา 

 ๒. บางโครงการ/บางกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

 ๓. อาจารย์มีภาระการสอนมากทําให้ไม่มีเวลางานวิจัย 
 ๔. งานวิจัยยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
 ๕. การดําเนินการเบิกจ่ายตามระบบรายการล่าช้า 
 ๗. ไม่มีอาคารที่แสดงผลงาน เฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
 โอกาส 

 ๑. นโยบายด้านการประกันคุณภาพทําให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
 ๒. ได้บุคลากรเพ่ิม 
 ๓. วัดและชุมชนให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม 
 ๔. มีองค์กรและชุมชนท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
 ๕. มีองค์กรต่างๆสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ๖. ต้ังอยู่ใกล้วัด ชุมชน 
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 อุปสรรค 

                     ๑. ภาวะปัญหาเศรษฐกิจทําให้เป็นข้อจํากัดในการแสดงกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยู่ในวงจํากัด 

๒. ทุนสนับสนุนสาํหรับการทําวิจัยมีจํานวนจํากัด 
๓. การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับรู้น้อย 

  
๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 การวิเคราะหจุ์ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 จุดแข็ง  

๑. มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 

๒.  มีองค์กรและเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
๓. มีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 จุดอ่อน 

๑. มีการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนท้องถิ่นยังไม่ทั่วถึง 
๒. สถานที่แสดงผลงานภูมิปัญญาไทยไม่เห็นเด่นชัดแก่บุคคลทั่วไป 
 

 โอกาส 

๑. นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม 

๒. นักศึกษาได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓. องค์กรภายนอกสนับสนุนการทําวิจัย 
 

             อุปสรรค 

๑. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าส่งผลให้องค์กรหรือชุมชนให้การสนับสนุนลดลง 
๒. ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทําให้องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุนน้อย 

๓. งบประมาณที่รัฐบาล/มหาวิทยาลัย จัดใหม้ีจํานวนจํากัด 
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บทที่ ๓ 
กรอบทิศทางการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตอนท่ี ๑  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
    พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑  
 
 
                         การจัดทําแผนยทุธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
                       ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี ้

 

 

ตอนท่ี ๗  เสนอกองนโยบายและแผน 

ตอนที ่๑  รับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ศึกษาความเป็นมาและบริบทการกําหนดแผน 
               ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย (ฉบับร่าง) และแผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับเดิม) 

ตอนที ่๒  จัดกรอบแนวคิดในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยอิงแผนยุทธศาสตร์  
                มหาวิทยาลัย (ฉบับร่าง) และแผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับเดิม) 

ตอนที ่๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานกัศิลปะและวัฒนธรรม 

               

ตอนที ่๔  ได้แผนยุทธศาสตรสํ์านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับร่าง) 

ตอนที่ ๕  อาจารย์และบุคลากรร่วมสังเคราะหแ์ผนยุทธศาสตร์ (ฉบับร่าง) 

ตอนที ่๖  เสนอกรรมการบรหิารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมพจิารณา 
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แผนยุทธศาสตร์ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 
คติพจน ์ ปญฺญานรานํรตนํ “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน” 
Motto: " The Intellectual is the Light of Person "  
 
ปรัชญา  สืบสานวัฒนธรรม  นําภูมิปัญญาสูส่ากล 
Philosophy : Culture. Lead to universal wisdom. 
 
 
วิสัยทัศน ์ ภายในปี 2561 สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะมีความ

เป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่
สากล เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณธรรมของบัณฑิตและของชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
Vision  : Within the year of 2018, Office of Arts and Culture at Phranakhon 
Rajabhat University is going to be the office of excellence in preserving, developing, 
and inheritance of Thai cultural arts and wisdom to be an internationally recognized. 
Also, to maintain the sustainable morality among the university graduates and the 
community. 
 
คุณคา่  ดํารงอัตลักษณ์ไท 
Value :  Maintain independent identities. 
 
พันธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้และบรหิารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา  คน้คว้า  วิจัย  ศลิปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ไทย  เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 ๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสทิธิภาพ 
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 ๔. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการอนุรักษ์  เผยแพร่  ศลิปวัฒนธรรมไทยสู่
สากล 
 ๕. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทัว่ไป 
 ๖. สนับสนุน ยกย่อง บุคคลดีเด่นด้านศาสนา ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรม 
 ๗. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
 
 
Responsibility: 
 1. Promote greater knowledge exchange through network building. Also, 
conduct and manage the network as the learning recourses of cultural arts.  
 2. Develop a network that contribute to the education, research, cultural arts 
and Thai wisdom in order to develop the resource of references in nation arts and 
cultures and provide service learning. 
 3. Develop systems of database and information technology to undertake in 
arts and cultures development effectively. 
 4. Create the environment and atmosphere that support Thai cultural arts 
preserving and promoting to the international.  
 5. Promote and cultivate both morality and ethics to students and others. 
 6. Promote and esteem the excellence persons in religious, local wisdom and 
cultural arts. 
 7.  Promote and exchange cultural arts to the nation and international. 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสืบสาน  อนุรักษ์  ถ่ายทอด  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปัญญา 
 ๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้  ทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
 ๓. เพ่ือยกย่อง  เชิดชู  บุคคลเป็นแบบอย่าง  ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 ๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้  ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชน

ท้องถิ่น  
 ๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 
 
Objectives 

1. To convey, reserve, transfer cultural heritage and wisdom. 
2. To create knowledge of culture as the source of academic information.  
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3. To glorify, honor the person as a role model of Religion and cultural art. 
4. To promote the Phranakhon Cultural center being knowledge center and  
gain income to students and local community. 
5. To transfer the knowledge of Thai arts and culture within Thailand and  
abroad. 

 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดย
มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมให้อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมสู่สังคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและสากล
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
  C = Creativity  มีความคิดสร้างสรรค์ 
  U  = Unity   มีความสามัคคเีป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
  L = Local and Internationalization  มีการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นสร้าง 
       ความร่วมมือกับชุมชนและสากล 
  T = Teamwork  มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม 
  U = Utilize Culture  ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ 
       ต่อองค์กรและสังคม 
  R = Reaponsibility  มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
  E = Excellence  มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 
 
Core Values  
 Core Values of the Officer of Arts and Culture is to encourage staff and 
students have realized of the importance of culture and the cooperation with local 
and international to develop the university, community and local which has been 
led by the culture with following details : 
 

C = Creativity 
U = Unity 
L = Local and Internationalize 
T = Teamwork 
U = Utilize Culture  
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R = Responsibility 
E = Excellence 

 
ตอนท่ี  ๑  ความเป็นมาและบริบทการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ 
 

 เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  ได้ใช้เป็น
หลักในการบริหารงานจนถึงช่วงปลายแผน และบริบทต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป  จึงต้องทบทวนและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะต่อไปให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้กําหนดกรอบ
แนวคิด ศึกษาบริบท พันธกิจมหาวิทยาลัย และนโยบายขององค์กรที่เก่ียวข้องโดยให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป 
 

ตอนท่ี  ๒  กรอบแนวคิดในการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์มีกรอบความคิดสําคัญ  ๔  ประการ 
๑. นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
๒. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (ฉบับร่าง) 
๓. แผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๗ 
๔. ผลการประเมนิของสมศ. 

 

ตอนท่ี  ๓  ประชุมปฏบิตัิการร่วมจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตร์ 
  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากรของสํานัก มีจํานวน ๑๓  
คน  ตามคําสั่งที่  ๒๔๕๓/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ  ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑ 
  

ขั้นตอนที่  ๑  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคต่างๆ 
ขั้นตอนที่  ๒   นําข้อมูลจากกรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในตอนที่  ๒  และ

การวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ ๒ มาสังเคราะห์เป็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม  ราย  ๕  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

 

ตอนท่ี  ๔ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พระนคร 

 

ได้ดําเนินการ  ๓  ขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนที่  ๑  จัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
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 ขั้นตอนที่ ๒  คณะกรรมการร่วมกันสังเคราะห์แผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ได้แผนยุทธศาสตร์  (ฉบับร่าง) 
 ขั้นตอนที่  ๓  เสนอคณะกรรมการบริหารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตอนท่ี  ๕  เสนอกองนโยบายและแผน 

 

หลังจากคณะกรรมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการ
คลังได้พิจารณากลั่นกรอง (รา่ง) แผนยุทธศาสตร์แล้ว  มีขัน้ตอนการดําเนินงานต่อไปดังน้ี 
 ขั้นตอนที่  ๑  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ขั้นตอนที่  ๒  ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ ๓  เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบอนุมั ติแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย 
 

ตอนท่ี ๖ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แผนยุทธศาสตร์แล้วขั้นตอนต่อไปที่จะดําเนินการคือ 
๑. ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานรับทราบและร่วมพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตาม

ทิศทางที่กําหนดต่อไป 
๒. ผู้บริหารและหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการให้สอดคล้องรับกับแผน   

   ยุทธศาสตร์ 
๓. นําเสนอกองนโยบายและแผนเพ่ือมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
๔. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
๕. ติดตามประเมินผล  และนําเสนอรายงานการดําเนินงานต่อมหาวิทยาลัย  อย่างน้อย  

   ปีละ  ๒  ครั้ง 
 

ตอนท่ี  ๗  ติดตาม  ประเมินผลรายปี / ปรับแผน 
 

ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการติดตามประเมินและทบทวน การใช้แผนยุทธศาสตร์ และปรับให้
เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยดําเนินการทุกปี 
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แผนปฏิบัติราชการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตและ
บุคลากรให้มีความรู้อนุรักษ์
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่

ท้องถ่ินและสากล   

เพื่อบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สู่สังคม    

 
เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
สร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้านศิลปวัฒนธรรม    
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เป้าหมายร่วมกัน 

กา
รป

ฏิบั
ติร

าช
กา

รด
้าน

กา
รใ
ห้บ

ริก
าร

 

สืบ
สา

นว
ฒั
นธ

รร
มนํ

าภู
มิป

ัญ
ญ
าส

ู่สา
กล

 

 

สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมศาสนา และ
นําภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนา

บัณฑิต 

 

เผยแพร่และแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ

และสากล 

 

สนับสนุน ส่งเสริม การ
ดําเนินงานศูนย์วัฒนธรรม

พระนคร 

 

สนับสนุน ยกย่อง บุคคล
ดีเด่น ด้านศาสนา ภูมิปัญญา 

และศิลปวัฒนธรรม 

 

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ 

 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่นักศึกษาและบุคคล

ทั่วไป 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ระบบบริหารจัดการมีธรรมภบิาลมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสรา้งนวัตกรรมสูร่ะดับนานาชาติและการพัฒนา
มหาวิทยาลยัและทอ้งถ่ินที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรมเพิ่มข้ึนทัง้ปริมาณและคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาและยกย่องคุณภาพอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษาสู่สากล 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรมเพิ่มข้ึนทัง้ปริมาณและคุณภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 2 ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมสู่สากล

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกย่องคุณภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและนําพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

เป้าประสงค์ท่ี 1 มีการสืบสานและพัฒนาศลิปวัฒนธรรม สรา้งความร่วมมอืกับชุมชนทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ท่ี 1 มีการบริการวิชาการที่มีคณุภาพและตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน 

 

แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ียุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ : บูรณาการ  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาบัณฑิต  และบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมนําความรู้สู่ท้องถ่ิน          
              และสากล 
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แผนยุทธศาสตร์   
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูประบบบร ิหารจัดการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมท้ังระบบ ด ้วยหลัก  
 ธรรมาภิบาล ยืดหยุ่น คล่องตัวและโปรงใส 
 

เป้าประสงค์ ๑ ระบบบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
 อย่างต่อเน่ือง 
  

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานัก 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรของสํานัก 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
  ๑. จํานวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม   
๑.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร อาจารย์และพนักงานมีคุณธรรม และ

จริยธรรม       
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ และพัฒนา 
 นวัตกรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินที่ 
 ย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์ ๑ บุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑   เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัยและ/หรือการสร้างผลงานสร้างสรรค์   
  แก่บุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้และ  
  นวัตกรรมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและสังคม 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
๒. จํานวนหน่วยงาน/หรือบุคลากรที่เข้าร่วมเครือข่าย 

  ๓. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ 
       นวัตกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม   
๑.  สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์/บุคลากรในหน่วยงานผลิตงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่น        
 

เป้าประสงค์ ๒ มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  สู่มาตรฐานสากล 
 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
     ๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีองค์ความรู้ งานสร้างสรรค์/งานวิจัย และสื่อ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. จํานวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

โครงการ/กิจกรรม   
๑.  พัฒนาผลงานวิจัย/หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม       

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา และยกระดับคุณภาพอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา 
 สู่สากล 
 

เป้าประสงค์ ๑ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
 ภาษาเพ่ือความพร้อมสู่สากล   
 (การพัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน)  
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการ 
    ปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ 

ประสิทธิภาพและความสามารถ 
  ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ยกย่องและเชิดชูบุคคลเป็นแบบอย่างทางด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ๑. ร้อยละบุลากร/ผลงานผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั่วไป 
  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม   
๑. การส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม  จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม    
   

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
  ๑. บุคลากรมีความรักต่อองค์กร 
  ๒. บุคลากรมีคุณภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
  ๓. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ 
      และสิทธิประโยชน์ 
โครงการ/กิจกรรม   
  ๑. ปรับระบบการปฏิบัติงานและการประเมินผล ที่ เน้นสมรรถนะผลการ
ปฏิบัติงาน        

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มี 
 คุณภาพและตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ท้องถ่ิน และสังคม 
 

เป้าประสงค์ มีการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของหน่วยงาน ท้องถิ่น  
 และสังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือขยายและเข้าถึงหน่วยงาน 
 ท้องถิ่นและสังคม 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ๑. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ 
  ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โครงการ/กิจกรรม   

๑. ส่งเสริมประชาชน/ชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงระบบการบริหารงาน กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ทันสมัย  
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
๑. ร้อยละความพึงพอใจของระบบงานของนักศึกษา บุคลากร เข้าร่วม 

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม   
 ๑.จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ์ที่ ๓  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นชุมชน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

๑. ร้อยละความพึงพอใจ 
โครงการ/กิจกรรม   
 ๑. จัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมและการละเล่น  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม และนําพาภูมิปัญญาไทยสู่ 
 สากล 
 

เป้าประสงค์ มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับชุมชนทั้งในประเทศ 
 และต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุรีและที่อ่ืนๆ 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
  ๑. จํานวนโครงการความร่วมมือกับวัด/ชุมชนท้องถิ่น 
  ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการ/กิจกรรม   

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวัด ชุมชน และท้องถิ่น
ให้เป็นห้องปฏิบัติการแบบบูรณาการการเรียนรู้สู่ศิลปวัฒนธรรม     
  

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
  ๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี 
  ๒. จํานวนโครงการเผยแพร่และร่วมมือกับต่างประเทศ 
โครงการ/กิจกรรม   

๑.  พัฒนาฐานข้อมูล เว็ปไซต์ ทางด้านศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม     
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑   ปฏิรูประบบบร ิหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ด ้วยหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงคท์ี ่๑  ระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป ้าหมายปีพ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารงาน
คุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานัก 
๒.ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรของสํานัก 
 
  

  

 ๑.จํานวนนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร 
 
 

>
๘๕     
 

>
๙๐     

 

> 
๙๕     
 

>
๙๕     
 

>
๙๕     
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารอาจารย์และพนักงาน
มีคุณธรรม และจริยธรรม     
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 ยุทธศาสตรท์ี ่ ๓  ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ความรู ้และสร้างนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นทีย่ั่งยืน 

เป้าประสงคท์ี ่๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทั้งปรมิาณและคุณภาพ 
ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป ้าหมายปีพ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.เพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพในการวิจัย/
หรืองานสร้างสรรค์แก่
บุคลากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อรวบรวม
พัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมสู่การพัฒนา สู่
การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 

๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมี
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 
๒. จํานวนหน่วยงาน/หรือบุคลากรที่
เข้าร่วมเครือข่าย 
๓. บุคลากรมีความสามารถในการ

สร้างงานวจิัย งานสร้างสรรค หรอื

นวัตกรรม 

๑  
 
 
 

 

๑  
 
 
 

 

 ๒  
 
 
 

 

๓  
 
 
 

 

๔  
 
 
 

 

๑. สนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์/บุคลากรในหน่วยงานผลิตงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 
 



 38

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สรา้งองคค์วามรู ้และสรา้งนวัตกรรมสู่ระดับนานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค ์๒  มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เพิ่มขึน้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป ้าหมายปีพ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑  
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.รวบรวมและพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อการวิจัยพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

 

๑.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีองค์
ความรู้ งานสร้างสรรค์/งานวิจัย และ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ด้านศลิปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

๑ 
 
 
 
 

 

๒ 
 
 
 
 

 

 ๒ 
 
 
 
 

 

๓ 
 
 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 

 

๑. พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม  
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 ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔  พัฒนา และยกย่องคุณภาพอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนกัศึกษาสูส่ากล 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม มคีวามพร้อมสู่สากล (การพัฒนา  และยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน)  

ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเปาหมายปีพ.ศ.2557-2561  

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑. ยกระดับมาตรฐาน

อาจารย์และบุคลากรให้

เป็นมืออาชีพทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
ทักษะประสิทธิภาพและความสามารถ 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 

 

๗๐  
 
 
 

 

๗๕  
 
 
 

 

๘๐  
 
 
 

 

๘๕  
 
 
 

 

๙๐  
 
 
 

 

๑. การส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔  พัฒนา และยกย่องคุณภาพอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนกัศึกษาสูส่ากล 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม มคีวามพร้อมสู่สากล (การพัฒนา  และยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน)  

ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีพ.ศ.2557-2561  

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๒. ยกย่องและเชิดชู

บุคคลเป็นแบบอย่าง

ทางด้านศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ร้อยละของผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร  
 
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม 

 

๘๕  
 
 
 

 

๙๐  
 
 
 

 

๙๕  
 
 
 

 

๙๕  
 
 
 

 

๙๕  
 
 
 

 

๑. การส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตรท์ี ่ ๔  พัฒนา และยกย่องคุณภาพอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนกัศึกษาสูส่ากล  

เป้าประสงค์ที่ ๑ ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม มคีวามพร้อมสู่สากล (การพัฒนา  และยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน)  

ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีพ.ศ.2557-2561  

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๓. พัฒนาระบบ

ค่าตอบแทนสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ 

 

๑. บุคลากรมีความรักต่อองค์กร 
๒. บุคลากรมีคณุภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
๓. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 

>๘๕  
 
 
 

 

>๙๐  
 
 
 

 

>๙๕  
 
 
 

 

>๙๕  
 
 
 

 

>๙๕  
 
 
 

 

๑. ปรับระบบการปฏิบัติงานและการประเมินผล ที่เน้นสมรรถนะ ผล
การปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการ ให้มีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่น 

เป้าประสงคท์ี ่๑  มีการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายปีพ.ศ.2557-2561  
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๔.สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

ขยายและเข้าถึง

หน่วยงานท้องถิ่นและ

สังคม 

๑. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ 
 
 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

 ๑ 
 
 

>๗๕ 
  

๒ 
 
 

>๘๐ 
 

 ๔  
 
 

>๘๕ 
 

๕ 
 
 

>๙๐ 
 

๖ 
 
 

>๙๕ 
 

๑. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตรท์ี ่ ๖ ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการ ให้มีคณุภาพและตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่น 

เป้าประสงคท์ี ่๑  มีการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายปีพ.ศ.2557-2561  
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๕. อนุรักษ์และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และ

การละเล่นชุมชน 

๑.ร้อยละความพึงพอใจ 
 

 

>๘๕  
 
 
 

 

>๙๐  
 
 
 

 

>๙๕  
 
 
 

 

>๙๕  
 
 
 

 

>๙๕  
 
 
 

 

๑. จัดลานวัฒนธรรมและการละเล่นด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗ เร่งรัดพัฒนาศนูย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมและนาํพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

เป้าประสงคท์ี ่๑  มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 
ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 

 
 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายปีพ.ศ.2557-2561 
โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๑.ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
บางเขนและลพบุรี
และที่อื่นๆ 
 

 

๑. จํานวนโครงการความร่วมมือกับวัด ชุมชน และ
ท้องถิ่น 
    ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจรรม 
 
 

๕ 
 

>๘๕  
 
 
 

 

๗ 
 

>๙๐  
 
 
 

 

๘ 
 

>๙๕  
 
 
 

 

๙ 
 

>๙๕  
 
 
 

 

๑๐ 
 

>๙๕  
 
 
 

 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวัด ชุมชน 

และท้องถิ่นให้เป็นห้องปฏิบัติการแบบบูรณาการการเรียนรู้สู่

ศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗ เร่งรัดพัฒนาศนูย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมและนาํพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

เป้าประสงคท์ี ่๑  มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือกับชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 
ต ัวชี้ว ัดเป้าประสงค์ เป้าหมายของเป้าประสงค์ ผ ู้รับผิดชอบ 

 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมายปีพ.ศ.2557-2561 
โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน 

ผ ู้รับผิดชอบ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ 

๒. ส่งเสริม/เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทย

สู่สากล 

 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดี 
 
๑. จํานวนโครงการเผยแพร่และความร่วมมือ

กับต่างประเทศ 

>๘๕ 
 
 
๑  

 
 
 

 

>๙๐ 
 
 
๒  

 
 
 

 

>๙๕ 
 
 
๓  

 
 
 

 

>๙๕ 
 
 
๓  

 
 
 

 

>๙๕ 
 
 
๔  

 
 
 

 

๑. เผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
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บทที่ ๕  

การนําแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ 
 

การนําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏบิัต ิ
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สามารถนําแผนยุทธศาสตร์  เป็นกรอบช้ีนําการพัฒนาที่ถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานได้   โดยคํานึงถึงความจําเป็นและความเร่งด่วนของกลยุทธ์ตาม
บริบทของหน่วยงาน โดยเช่ือมโยงกับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ตลอดจนบูรณาการ อย่าง
เป็นระบบกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ือ
เสริมศักยภาพการนําแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับหนว่ยงาน เพ่ือนําไปสู่การ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน โดยมีการทบทวนโครงการของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดหรือไม่ และได้มีการเขียนโครงการใหม่ของปี
ต่อไปตามแผนยุทธศาสตร์ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เพ่ือให้ทันการพิจารณาของกองนโยบายและ
แผนในการจัดสรรงบประมาณต่อไป  

๒. ในระหว่างการทบทวนหรือจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทํา 
แผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน และเช่ือมโยงแผนบริหาร
ความเสี่ยงกับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงน้ันให้
พิจารณาถึงความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์     ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าจําเป็นต้องมีการกําหนดโครงการ
ต่างๆ เพ่ือการลดผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง ก็ได้บรรจุโครงการเหล่าน้ันเข้าเป็นส่วนหน่ึงใน
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือให้สามารถนําไปสู่การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณได้ในคราวเดียวกัน  

๓. บูรณาการกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยเร่ิมจากการพิจารณากําหนดตัวช้ีวัดและโครงการแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องสัมพันธ์กับตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพขององค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเช่ือมโยงผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน (Self-Assessment Report; SAR) เข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน 
พัฒนา เพ่ือปรับปรุงแผนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และให้
กระบวนการประเมินตนเองของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมประจําปีเพ่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไปในคราวเดียวกัน 
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๔. จัดให้มีการสํารวจข้อมูล สถิติพื้นฐานของหน่วยงานให้มีความทันสมัย รวมทั้งจัด
ให้มีกลไกเพื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงค่า
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดให้เหมาะสม โดยจะใช้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บ วิเคราะห์ 
และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

๕. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ (War room) ระดับหน่วยงาน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังเป็นศูนย์กลางการติดตามการนําแผนฯ ไปสู่ปฏิบัติ โดยสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้มอบให้ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
เป็นผู้รับผิดชอบ  

๖. การติดตามผลการดําเนินงานระหว่างปี สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะจัดประชุม
ติดตามผลงานเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และจะรายงานคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกคร้ัง  

๗. การสรุปผลการดําเนินงานประจําปี เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณประจําปี สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะเข้าร่วมประชุมใน
ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้มีโอกาสทราบผลการดําเนินงานของหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันและจะได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันในโอกาสต่อไป   

๘. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผนฯ เป็นการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แบบรวบ
ยอด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น รวมถึงสรุปบทเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากการ
บริหารตลอด ช่วงเวลาของแผนฯ ซึ่งผลสรุปน้ีจะสามารถนํามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลนําเข้าในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป 
 

การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิผลน้ัน ได้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงาน หรือประชาคมทราบ และทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ให้มีโครงการ/กิจกรรมสําหรับการกํากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิในรูปแบบต่างๆ 
สรปุผลการดําเนินงาน ทบทวนและพัฒนา ดังแผนภาพการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
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การนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
 

ลําดับ
ที่ 

ขั้นตอน
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลา/สถานที ่ วิธีการดําเนนิงานและผลท่ีได้รับ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชาสัมพันธ์ เมษายน  ๒๕๕๖  
ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
๑ 

เชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายร่วมกัน
ถึงแผนยุทธศาสตร์สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (ภาคผนวก ก) 

คณะ/สํานัก/
สถาบัน/หน่วยงาน 

๒. จัดทําแผนบรหิาร
ความเสี่ยงของ
แผนกลยุทธ์ระดับ
หน่วยงาน 

มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
๑ 

ประชุมคณะกรรมการของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม จัดทําแผนบรหิารความ
เสี่ยงหน่วยงาน โดยมีมาตรการลด
ผลกระทบความเสี่ยง และโอกาสเกิด
ความเสี่ยง โดยมีโครงการ และมี
กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง (ภาคผนวก ข)  

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๓. จัดทําแผนปฏิบัติ
การของ
หน่วยงานระยะ 
๕ ปี  

สิงหาคม ๒๕๕๖ 
ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
๑ 

ประชุมกรรมการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหัวหน้าหน่วยงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โดยพิจารณา 
- ตามแผนยุทธศาสตร์ 
- สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของงานประกัน
คุณภาพด้านต่างๆ  
- เอกสารการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน(SAR) (ภาคผนวก ค) 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔. จัดทําแผนปฏิบัติ
การ 

กันยายน ๒๕๕๖   
ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
๑ 

หน่วยงานต่างๆ และสํานักศลิปะและ
วัฒนธรรม ร่วมที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดว่าเป้าหมายเหมาะสมกับ
งบประมาณ (ภาคผนวก ง)  

คณะ/สํานัก/
สถาบัน/หน่วยงาน 

๕. การติดตามผล
การการ
ดําเนินงาน
ระหว่างปี  

รายไตรมาส ติดตามรายงานความก้าวหน้าทุก
หน่วยงาน โดยพิจารณาจาก เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด สภาพโครงการ งบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือพิจารณาในราย
โครงการต่อไป  
(ภาคผนวก จ) 

คณะ/สํานัก/
สถาบัน/หน่วยงาน 
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ลําดับ
ที่ 

ขั้นตอน
ดําเนนิงาน 

ระยะเวลา/สถานที ่ วิธีการดําเนนิงานและผลท่ีได้รับ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

๖. การสรุปผลการ
ดําเนินงาน
ประจําปี  

กันยายน ๒๕๕๖ไตร
มาส ๔ 

สรุปผลโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ เอกลักษณะ จุดเด่น 
(ภาคผนวก ฉ) 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๗. การประเมินผล
เมื่อสิ้นสุด 
แผนฯ 

 สรุปผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ปีต่อไป  (ภาคผนวก ช)  

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทัง้ระบบ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที ่๑ 

 

ระบบบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง 

 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ โครงกาปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร     

 จัดการและโครงสร้างงานสายสนับสนุนวิชาการ     

 และการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย     

 - กิจกรรมบริหารสํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สรา้งองค์ความรู้ และสรา้งนวัตกรรมสู่ระดับ
นานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที ่๑ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพใน     

 การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม     

 สู่การพัฒนาท้องถ่ินและสังคม     

 - ครุภัณฑ์หุ่นละครเล็ก ๘๘๐,๐๐๐ ๕๙๕,๐๐๐ ๕๙๕,๐๐๐ - 
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ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนา และยกย่องคุณภาพอาจารย์ ขา้ราชการ พนักงาน และนักศึกษาสูส่ากล 

เป้าประสงค์ที ่๑ ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม มคีวามพร้อมสู่สากล (การพัฒนา 
และยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน) 

 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ โครงการยกระดับมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร     

 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่     

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๗๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์     

 - กิจกรรมงานประกันคุณภาพ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้
เป็นมืออาชีพ 

    
 

 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๔ โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ 

    

 - กิจกรรมการจัดจ้างบุคลากรประจําสํานักงาน 
 (เงินเดือน)  
(งบประมาณกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ พัฒนา และยกย่องคุณภาพอาจารย์ ขา้ราชการ พนักงาน และนักศึกษาสูส่ากล 

เป้าประสงค์ที ่๒ ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม มคีวามพร้อมสู่สากล(การยกคุณภาพ
มาตรฐานนักศกึษา) 

 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ โครงการปรับระบบการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม     

 จริยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ     

 สวัสดิการ ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย       

 - กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการ ให้มีคณุภาพและตอบสนองความ
ต้องการของทอ้งถ่ิน 

เป้าประสงค์ที ่๑ มีการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 

 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการ     

 ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยใน     

 ชุมชนเมือง     

 - กิจกรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ 

๒ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     

 และการละเล่นชุมชน     

 - การประกวดและการแสดงทางวัฒนธรรม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๗ เร่งรัดพัฒนาศนูย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรมและนาํพาภูมิปัญญาไทย
สู่สากล 

เป้าประสงค์ที ่๑ มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สรา้งความร่วมมือกับชุมชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม     

 บางเขนและลพบุรี     

 - กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา และ     

    พระมหากษัตริย์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ 

๒ โครงการส่งเสริม/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย     

 สู่สากล     

 - พัฒนาบุคลากรและยกย่องภูมิปัญญาไทย     

   สู่สากล ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 - เผยแพร่แลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทยสู่สากล ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 
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