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    ความเช่ือมโยงกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยกับสํานักฯ   ๑๔ 
    ความเช่ือมโยงกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน   ๑๖ 
    แผนที่กลยุทธ์ (Strategic  Map) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๗ 
ภาคผนวก  ก 
   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ และคําสั่งอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
ภาคผนวก  ข  

รายละเอียดตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง 
คณะผู้จัดทาํ 



 
คํานํา 

 

 แผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-
๒๕๖๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนางานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  
เพ่ือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Unity in Diversity) มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดํารงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
สังคมไทย  ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบันและอนาคต  และสามารถดํารงตนได้อย่าง  มีเหตุ  มีผล  พอดี  พอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศ  โดยแผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ .ศ .๒๕๕๗ -๒๕๖๑              
และสอดคล้องกับแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙   

อน่ึง  แผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  ได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา  โดยเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักรู้และการสงวนรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป
ซ่ึงแผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ฉบับน้ีได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ซ่ึงแผนกลยุทธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้จากความ
ร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี
จะเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดประสานกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
                                                                        อาจารย์ปัทมา  วัฒนพานิช 
                                                                 ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
                                                                              มีนาคม  ๒๕๕๗ 
 



บทท่ี ๑ 
บทนํา

 
 
 

 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มดําเนินงานในช่ือของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู และสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ปัจจุบันสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ท่ีจะต้องดําเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นบทบาท
และภารกิจที่สําคัญของกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติในด้านการสร้าง
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยรวมทั้งตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวคิดใน
การส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในด้านท่ีเกี่ยวกับคนและภูมิปัญญา  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีแสดงออก ระบบความหมายและคุณค่า   
อันจะนําไปสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจรวมท้ังการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพ่ือการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสม
ในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันท้ังนี้ โดยบูรณาการกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้           
สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน  และกระบวนการพัฒนาการศึกษา 

  

  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเป็นหน่วยงานท่ีจะช่วย
สร้างคุณภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือนํามาปรับ
ให้เข้ากับสภาพของวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน อีกท้ังเพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักความอ่อนโยน    
มีสุนทรียะ ประกอบด้วยเหตุผล ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เกิดความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาใน
ศิลปวัฒนธรรมซ่ึงถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ อันจะเป็นแนวทางสําหรับการนํามาอนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่ 
ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างราบรื่น ปัจจุบันสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ 
โดยมีท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  และมีเจ้าหน้าท่ี ช่วยสนับสนุนการทํางาน มีชมรมที่ มีกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีสํานักงานต้ังอยู่บริเวณอาคารหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมในบริเวณโรงเรียนสาธิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
      ๑. เพ่ือทํานุบํารุง อนุรักษ์  ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
      ๒. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้  ปลูกจิตสํานึก  และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
      ๓. เพ่ือนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์   

  ๔. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชน  มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  
      ๕. เพ่ือให้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยน  ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรมในระดับอาเซียนและสากล     
      ๖. เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาเป็นแนวทางในการดํารงชีวิต



๒ 
 

หลักในการดําเนินงาน 
 

             สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้กําหนดปรัชญาในการทํางานทํานุบํารุงและสืบสานงานวัฒนธรรมไว้
ดังน้ี “แหล่งรวมองค์ความรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เผยแพร่วัฒนธรรมของแผ่นดิน พัฒนางานศิลป์     
สู่สากล” โดยกําหนดวิสัยทัศน์ในการทํางานไว้ว่า “ใช้มิติทางวัฒนธรรม ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือ
กับทุกหน่วยงานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมโลก” สําหรับพันธกิจสําคัญที่กําหนดร่วมกัน ดังน้ี 

 ๑. อนุรักษ์  สืบทอด  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
           ๒.  ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้   
           ๓.  การบริหารจัดการเพ่ือนําทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ๔.  สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
ภายในประเทศ 
           ๕.  สร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม  
แลกเปลี่ยน  และกระชับความสัมพันธ์ในระดับอาเซียนและสากล 
 ๖.  ส่งเสริม  และสืบสาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

งบประมาณ 
 ตารางแสดงงบประมาณการดําเนินงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

กิจกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบแผ่นดิน งบรายได้ 

กิจกรรมตามภารกิจพ้ืนฐาน ๒๑,๑๑๐,๓๐๐ 
กพ.๑ โครงการอนุรักษ์  สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ๗๕๐,๐๐๐ 
กพ.๒ โครงการจัดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ๕๓๕,๓๐๐ 
กพ.๓ โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
       ด้วยทุนทางวัฒนธรรม ๑๔๐,๐๐๐ 
กพ.๔ โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ ๑๙,๖๘๕,๐๐๐ 
กพ.๑ โครงการจัดทํามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน ๑๗๓,๙๕๐ 
กพ.๒ จัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในการบริหารงานสํานักงาน ๔๖,๐๕๐ 

กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ๒๔๐,๐๐๐ 
ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กย.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ๑๒๐,๐๐๐ 
กย.๒ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรม ๑๒๐,๐๐๐ 
กย.๑ โครงการจัดต้ังแหล่งเรยีนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐

         ๒๑,๓๕๐,๓๐๐ ๑๒,๒๒๐,๐๐๐



๓ 
 
โครงสร้างการบริหาร 

 
 

อัตรากําลัง 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีอัตรากําลังทั้งสิ้น  ๑๒  อัตรา  ประกอบไปด้วย  ผู้อํานวยการ ๑ อัตรา  
รองผู้อํานวยการ ๓ อัตรา  ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ๔ อัตรา  และบุคลากรประจําสํานักฯ ๔ อัตรา  
 
 



๔ 
 

บทท่ี  ๒ 
บทวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
  
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอกสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 การจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
ได้มีการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์จากปัจจัยภายในและภายนอก  โดยใช้กระบวนการ SWOT  Analysis       
เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบและประเมินถึงสภาพที่แทจ้ริงขององค์กร โดยพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ดังน้ี   
  
ปัจจัยภายใน (Internal  Environment)    
 จุดแข็ง (Strength) 
            -  มีความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
   -  มีการดําเนินงานเป็นไปตามแผน สามารถติดตามตรวจสอบได้โดยหน่วยงานภายในและ 
                        ภายนอก 
   -  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ความ 
                        สามารถท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างสมํ่าเสมอ 
   -  มีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   -  มีทรัพยากรบุคคลท้ังอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลภายนอกจากหลากหลาย 
                        สาขาอาชีพท่ีสามารถนํามาสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   -  มีระบบและกลไกท่ีดีและเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานในด้านการประกันคุณภาพ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
  -  การเผยแพรข่้อมูลศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลเกี่ยวกับกรุงธนบุรีศึกษาสู่สังคมทางเว็ปไซต์ 
  -  บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ดําเนินการ 
 
ปัจจัยภายนอก  (External  Environment)    
 โอกาส (Opportunity) 
   -   มีชุมชนต่างๆรายรอบมหาวิทยาลัย เช่น ชุมชนลาว ชุมชนมอญ ชุมชนมุสลิม เพ่ือร่วมทํา 
                        กิจกรรมต่างๆของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจ 
                        อันดีต่อกัน 
   -  ผู้บริหารควรให้ชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  มาร่วมกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน 
                        เพ่ือให้ได้แนวคิดที่หลากหลายและสอดคล้องความต้องการของชุมชน  และได้รับความ 
                        ร่วมมือจากชุมชนต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น 
 



๕ 
 

 
 อุปสรรค (Threats) 
   -  หน้าที่ความรับผิดชอบของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไม่ได้สัดส่วนกับบุคลากรท่ีมีอยู่ 
                        ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -  งบประมาณในการสนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานของ 
                        สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   -  งบประมาณแผ่นดินไม่เอ้ือต่อการจัดโครงการท่ีศึกษาแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่าย 
                        ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
 สรุปผลการวิเคราะห์  SWOT  Analysis   
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  มีฐานะเทียบเท่าคณะ       
โดยมีพันธกิจหลักด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงผลสรุปจากการวิเคราะห์  SWOT  Analysis  พบว่า 

       จุดแข็ง  ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและมีการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ได้กําหนดไว้โดยสามารถติดตามตรวจสอบได้  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง  พร้อมทั้งมีระบบกลไกท่ีดีในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ   

 จุดอ่อน การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลเกี่ยวกับกรุงธนบุรีศึกษาสู่สังคมทางเว็ปไซต์  
บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ดําเนินการ  

  โอกาส  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชนต่างๆ  รายรอบมหาวิทยาลัย 
เพ่ือร่วมทํากิจกรรมต่างๆ  ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  การร่วมกําหนดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมดังกล่าวเพ่ือให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลาย และได้รับความร่วมมือ
มากย่ิงขึ้น   

 อุปสรรค  ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไม่เหมาะสมกับจํานวนบุคลากร
ท่ีมีอยู่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัญหาด้านงบประมาณในการ
สนับสนุนการจัดซ้ือครุภัณฑ์และการจัดโครงการท่ีศึกษาแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บทที่  ๓ 
แผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา   
 แหล่งรวมองค์ความรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  เผยแพร่วัฒนธรรมของแผ่นดิน พัฒนางานศิลป์สู่สากล  
 
วิสัยทศัน ์(Vision) 
           ใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมโลก 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑. อนุรักษ์  สืบทอด  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
อย่างย่ังยืน 

 ๒.  ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

 ๓.  การบริหารจัดการเพ่ือนําทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     ๔.  สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน  มหาวิทยาลัย  และหน่วยงาน

ต่างๆภายในประเทศ 
                ๕.  สร้างความร่วมมือและเช่ือมโยงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการ
ส่งเสริม  แลกเปลี่ยน  และกระชับความสัมพันธ์ในระดับอาเซียนและสากล 
      ๖.  ส่งเสริม  และสืบสาน  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ      
 
กลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
  เป้าหมายท่ี ๓   การสร้างความตระหนักรู ้ปลูกจิตสํานึก สืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรีและ   

ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
   เป้าหมายท่ี ๔   การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
   

โดยท้ัง ๒ เป้าหมายมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

เป้ าหมายที่  ๓   การสร้างความตระหนัก รู้ ปลูกจิตสํานึก  สืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรีและ   
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
  กลยุทธ์หลักท่ี ๑  การพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์   สํานักศลิปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน สังคม 



๗ 
 

 กลยุทธ์หลักท่ี ๒ การสร้างความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่มีต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

   เป้าประสงค์   สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการทํานุบํารุง 
                                       ศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์หลักท่ี ๓  การนําทุนทางวัฒนธรรมของชาติมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทาง 
                                  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์      
   เป้าประสงค์  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมนําทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                        และคุณค่าทางสังคม 
 กลยุทธ์หลักท่ี ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

   เป้าประสงค์  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมท้ังระดับชาติ 
                                        และนานาชาติ  
 กลยุทธ์หลักท่ี ๕  สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                  พอเพียง 

   เป้าประสงค์    สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
                                          และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 กลยุทธ์หลักท่ี ๖  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
   เป้าประสงค์      ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
     ๒. เป็นแหล่งศกึษา ค้นคว้า ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
 
เปา้หมายท่ี ๔   การเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์หลักท่ี ๑  การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามภารกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
           เป้าประสงค์  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนางานด้าน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์หลักท่ี ๒   การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
                     เป้าประสงค์  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 กลยุทธ์หลักท่ี ๓  การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการท่ีเอ้ือต่อการสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสติและบคุลากร 
   เป้าประสงค์  บุคลากรและนิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กลยุทธ์หลักท่ี ๔  การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
           เป้าประสงค์  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่

เหมาะสมและสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีสู่การเป็นองค์กรแห่งวัฒนธรรมคุณภาพ 



๘ 
 
 
 



๓ 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  :   ใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 
 
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึกสืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
 

 กลยุทธ์หลักที่ ๑  การพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ของท้องถิ่น   ชุมชน   และ
สังคม 

พั ฒ น าอ ง ค์ ค ว าม รู้ ท า ง
วัฒนธรรม 

๑. สร้างองค์ความรู้  และพัฒนาแหล่ง
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ชุมชน  สังคม 
๒. จัดทําวารสารเผยแพร่องค์ ความรู้
ทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ 

ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ ๕ 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปและวัฒนธรรม 

ระดับ ๕ 

การพัฒนาสุนทรียภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับ ๕ 

จํานวนฐาน ข้อมูลงานวิจัย 
และเอกสารเผยแพร่งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนฐานข้อมูล /
ชิ้นงาน 

๓ 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ) 



    

๔ 

 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  :   ใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 
 
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึกสืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
 

 กลยุทธ์หลักที่ ๒  การสร้างความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร รม เป็ น
ศูนย์กลางของท้องถิ่น ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์  สืบทอด  ส่งเสริม 
เผยแพ ร่  วัฒ นธรรมและ
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม   อนุรักษ์ สืบทอดมรดก
วัฒนธรรม 
 

จํานวนกิจกรรม  อนุรักษ์สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรม 
 

จํานวนกิจกรรม ๕ 

 
 กลยุทธ์หลักที่ ๓  การนําทุนทางวัฒนธรรมของชาติมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  

  

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมนําทุนทาง
วัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม 

สร้างคุณค่าทางสังคมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 

๑ . ส นั บ ส นุ น ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรม 
๒. การปรับปรุงหอประชุมและจัดทํา
โรงละครศรีสุริยวงศ์ 
๓. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุน
วัฒนธรรม 
 

จํานวนโครงการ ๓ 

 
 



    

๕ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  :   ใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 
 
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึกสืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
 

 กลยุทธ์หลักที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่าย
ค ว าม ร่ ว ม มื อ ด้ าน วัฒ น ธ ร ร ม ทั้ ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

สร้างมิตรภาคีทางวัฒนธรรม เครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม “BSRU 
AWARD” 
 

จํานวนเครือข่ายทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

จํานวนเครือข่าย ๕ 

 
 กลยุทธ์หลักที่ ๕ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดทํา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

สร้ า ง โค รงก ารต าม ห ลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

๑ . ส่ ง เส ริ ม แ ละ สืบ ส าน โค รงก าร  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๒ . บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมกับการเรียน
การสอนและเผยแพร่กิจกรรมโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 

จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ส่งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
กิจกรรมกับการเรียนการ
สอน 

จํานวนกิจกรรม ๑ 

 
 



    

๖ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  :   ใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 
 
เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึกสืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
 

 กลยุทธ์หลักที่ ๖  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ 
/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
๒. เป็นแหล่งศึกษา  ค้นคว้า  ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 

เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ด้ าน ก าร
อ นุ รั กษ์ แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 

๑. ส่งเสริม กระตุ้น และให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรม  ประเพณีวัฒนธรรม
ชุมชน 
๒ . เป็ น ศูน ย์กลางในการ จัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและให้นิสิตมี
ส่ ว น ร่ วม ใน ก าร จั ด งาน ป ระ เพ ณี
วัฒ น ธรรมพื้ น บ้ าน   เพื่ อ อ นุ รัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 

ระดับความ สําเร็จในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชน 

ระดับ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 

 

ความเชื่อมโยงกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
   
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากลและติดอันดับ ๑ ใน ๑๕๐ มหาวิทยาลัยของเอเชียในปี ๒๕๖๑

เป้าหมายที่ ๓  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึก        
สืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การ
พัฒนาองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การสร้าง
ความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การนําทุน
ทางวัฒนธรรมของชาติมาสร้าง
คุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์   

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ : ใชม้ิติทางวัฒนธรรม  ขบัเคลื่อนและประสานความร่วมมอืกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 

 

กลยุทธ์  
๑.พัฒนาองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์  
๑.อนุรักษ์  สืบทอด  ส่งเสริม 
เผยแพร่ วัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์  
๑.สร้างคุณค่าทางสังคมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ด้วยทุนทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์หลักที่ ๔ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ 

กลยุทธ์หลักที่ ๕ สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์หลักที่ ๖ การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชน 

กลยุทธ์  
๑.สร้างมิตรภาคีทางวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์  
๑.สร้างโครงการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์  
๑.เป็นศูนย์กลางด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 

เป้าหมายที่ ๓  การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสํานึก 
สืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 



 

๑๕ 

ความเชื่อมโยงกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
   
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากลและติดอันดับ ๑ ใน ๑๕๐ มหาวิทยาลัยของเอเชียในปี ๒๕๖๑

เป้าหมายที่ ๔  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการตามภารกิจ
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนา
แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหาร 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ : ใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขบัเคลื่อนและประสานความร่วมมอืกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 

กลยุทธ์  
๑ .พั ฒ น าระบบการบ ริห าร
จัดการและการบริหารงานด้าน
งบประมาณของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์  
๑.มีกระบวนการส่งเสริมการ
เรี ย น รู้ ร ะ บ บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การสนับสนุน
สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก
สภาพแวดล้อมและบริการที่
เอื้อต่อการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 

กลยุทธ์หลักที่ ๔ การพัฒนา
ระ บ บ แ ล ะ ก ล ไก ป ระ กั น
คุณภาพ  เพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ 

กลยุทธ์  
๑.การปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทั ศ น์ ให้ สวยงาม  ปลอดภัย  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์  
๑.กําหนดนโยบายด้านประกัน
คุณภาพภายในโดยสอดคล้อง
กับพันธกิจของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เป้าหมายที่ ๔  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 



 

๑๖ 

 

ความเชื่อมโยงกลยุทธ์หลักของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน  
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
       
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
                                                     
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากลและติดอันดับ ๑ ใน ๑๕๐ มหาวิทยาลัยของเอเชียในปี ๒๕๖๑

เป้าหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสตูร  
และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

เป้าหมายที่ ๓  การสร้างความตระหนักรู ้ปลกูจิตสํานึก สบืสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรี
และศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ากล 

เป้าหมายที่ ๔  การเพิ่มสมรรถนะ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสรมิ การพัฒนา
หลักสตูรและระบบการจดัการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทาง
วิชาการ 
เป้าประสงค์ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสตูร
และระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ 

เป้าหมายที่ ๒  การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการ
ให้แก่สังคม

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การพัฒนาองค์
ความรู้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน 
สังคม

กลยุทธ์หลักที่ ๑  การเสริมสร้างและ
พัฒนาการบริหารจัดการวิจัยที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ๑.การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
                ๒.ผลงานวิจัยได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพ

กลยุทธ์หลักที่ ๒  การสร้างเสริมประสบการณ์  คุณธรรม
และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต 
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณลกัษณะ  ประสบการณ์ 
คุณธรรม ทกัษะภาษา ทักษะชีวิต และศักยภาพ   

กลยุทธ์หลักที่ ๓  การพัฒนา  การผลติ และส่งเสริมคร ู
บุคลากรทางการศกึษาและวิชาชีพอื่นๆตามมาตรฐาน
วิชาชีพ     
เป้าประสงค์ ๑. มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการตาม   
พันธกิจกิจเพื่อผลิตและส่งเสริมคร ูบุคลากรทางการศึกษา 
และวิชาชีพอื่นๆตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                ๒. มีเครอืข่ายความร่วมมือด้านต่างๆ ในการ
พัฒนาการผลติและส่งเสริมคร ูบุคลากรทางการศกึษา 
และวิชาชีพอื่นๆ 

กลยุทธ์หลักที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทาง
วิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร 
เป้าประสงค์  ผู้บรหิาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์หลักที่ ๒  การสร้างเครือข่ายการ
วิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีเครอืข่าย
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอ่
ยอดความรู ้

กลยุทธ์หลักที่ ๓  การสร้างองค์ความรู้
เพื่อการบรกิารวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน 
และสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
นําผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง 
เรียนรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การสร้างความภาคภูมิใจทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของ
ท้องถิ่นในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การนําทุนทาง
วัฒนธรรมของชาติมาสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์  
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ์หลักที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศลิปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมีเครอืข่ายความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

กลยุทธ์หลักที่ ๕ สบืสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ที่  มหาวิทยาลัยจัดทํา
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราช 
ดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้บรรลตุามวัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์หลักที่ ๖ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
เป้าประสงค์ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
                ๒. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 

กลยุทธ์หลักที่ ๗  การพัฒนาองค์
ความรู ้แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
ต่างประเทศ 
เป้าประสงค์  มีความเป็นเลิศด้านภาษา 

กลยุทธ์หลักที่ ๘ การสร้างบุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญด้านดนตรี การพัฒนาความรู้ด้าน
ดนตร ีและการพัฒนาวิชาชีพดนตรสีู่
มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์   มหาวิทยาลัยมีสถาบันเฉพาะ
ด้านดนตรี มีระบบและกลไกในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการพัฒนา
วิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์หลักที่ ๒  การพัฒนาและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพื่อการบริหาร การให้ 
บริการและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการสือ่สาร

กลยุทธ์หลักที่ ๓  การสนับสนุนสิ่ง
อํานวยความสะดวกสภาพแวดล้อม
และบริการที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสติ
และบุคลากร 
เป้าประสงค์  บุคลากรและนิสติมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กลยุทธ์หลักที่ ๔  การสร้างความ
เข้มแข็งของระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ 
เป้าประสงค์  มหาวิทยาลัยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ 
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เป้าประสงค์  สํานักศลิปะและวัฒนธรรมเป็น
ศูนย์กลางองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน สังคม 

เป้าประสงค์   สํานักศลิปะและวัฒนธรรมเป็น
ศูนย์กลางของท้องถิ่นในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  สาํนักศลิปะและวัฒนธรรมนําทุน
ทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคม 

เป้าประสงค์  สํานักศลิปะและวัฒนธรรมมี
เครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทัง้ระดับชาติ
และนานาชาติ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ใช้มิตทิางวัฒนธรรม  ขบัเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 

กลยุทธ์หลักที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์หลักที่ ๒ การสร้างความภาคภูมิใจทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่มีต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  

กลยุทธ์หลักที่ ๓ การนําทุนทางวัฒนธรรมของ
ชาติมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์   

กลยุทธ์หลักที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศลิปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

กลยุทธ์หลักที่ ๕ สืบสานโครงการอันเนื่องมา 
จากแนวพระราชดําริและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าประสงค์  สาํนักศลิปะและวัฒนธรรมจัดทํา
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราช ดาํริและหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชน 
๒. เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ชุมชน 

กลยุทธ์หลักที่ ๖ การอนุรกัษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 
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แผนที่กลยุทธ(์Strategic Map) ของสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ : ใช้มิติทางวัฒนธรรม  ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมอืกับทุกหน่วยงานเพื่อก้าวสู่ประชาคมโลก 

องค์ความรู้และ
ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

เพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

มีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและชุมชน 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็น
ศูนย์กลางองค์

ความรู้และความ
หลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นศูนย์กลางของท้องถิ่น

ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมนําทุนทาง

วัฒนธรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจและคุณค่า
ทางสังคม 

 

การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  
และพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ปร
ะส

ิทธิ
ผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ พัฒนาองค์ความรู้
และความ

หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

พัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมของชาติ
สู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์

พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาการดําเนินงาน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กา
รพั

ฒน
าอ

งค
ก์ร

 จัดการองค์ความรู้และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจที่มีต่อ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจด้วยทุน
ทางวัฒนธรรม 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรม
กับองค์กร  หน่วยงาน  

บุคคลทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

การอนุรักษ์  สืบสาน  
เผยแพร่มรดก       
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม 

สร้างความเข้าใจความ
ภาคภูมิใจที่มีต่อความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

มีโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมี

เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมจัดทํา
โครงการอัน

เนื่องมาจากแนว
พระราชดําริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนากระบวนการในการ
สร้างความตระหนักรู้  
ความเข้าใจ ความ

ภาคภูมิใจทางวัฒนธรรม 

พัฒนาการ
ดําเนินงานตามแนว

พระราชดําริ 

สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนว
พระราชดําริและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 



กําหนดการ/ความก้าวหน้าในการจัดทาํแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม รายละเอียดการทํางาน ช่วงเวลา 
1. การประมวลข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้อง 

1.ประมวลข้อมลูจากเอกสาร 
2.ระดมความคิดจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทําแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

24-25 ตุลาคม  2556 

2. การยกร่างรายละเอียดต่างๆใน
ร่างแผนกลยทุธข์องหน่วยงาน 

1.นําข้อมูลที่ไดจ้ากการสังเคราะห์ของหน่วยงานมาดําเนินการ
เพื่อยกร่างแผนกลยุทธ ์
2.ประชุมทีมงานจัดทําแผนของสํานักฯเพื่อใหไ้ด้มติของสํานักฯ 

11-13 พฤศจิกายน  2556 

3.ผู้เกี่ยวข้อง/ประชาคมพิจารณา
รายละเอียดร่างแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานให้ความคิดเห็น  และ
หน่วยงานปรับแก้ข้อมูลจัดทําแผน
กลยุทธข์องหน่วยงาน 

1.เสนอร่างแผนกลยุทธข์องสํานักฯให้กับประชาคม มบส. 
ได้รับทราบ 
2.นําผลการพิจารณาจากประชาคมมาปรับปรุงแก้ไข 
3.สํานักฯนําข้อคิดเห็นจากประชาคมมาปรับปรุงแก้ไขเพือ่ทํา
แผนกลยุทธ์ให้เกิดความสมบูรณ์ 

21-22 พฤศจิกายน  2556 

4.หน่วยงานนําเสนอร่างแผนกล
ยุทธข์องหน่วยงานสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 

1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัฯเพือ่นําเสนอแผนกล
ยุทธ์ฉบับร่างใหค้ณะกรรมการจัดทําแผนของสํานักฯพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ 

27–29 พฤศจิกายน  2556 

5.การปรับแก้ขอ้มูลในแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงานตามคําแนะนํา
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

1.ประชุมคณะกรรมการสํานักฯ เพื่อนําขอ้เสนอแนะที่ได้มา
ปรับแก้เพือ่ให้ได้แผนฉบับสมบูรณ์และจัดทําเป็นรูปเล่ม 

2–4 ธันวาคม  2556 

6.การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
ประชาคมและผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงานเพื่อชว่ยกันขับเคล่ือน 

1.จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและเผยแพร่แผนกลยทุธ์
ของสํานักฯไปยงัหน่วยงานต่างๆ 

11–13 ธันวาคม  2556 

7.การทําแผนต่างๆของหน่วยงาน
โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน-แผนความต้องการ งบ
ลงทุน-……. 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการ แผนความ 
ต้องการงบลงทนุและแผนต่างๆของสํานักฯ 

16–18 ธันวาคม  2556 

 



 

 

 

   
แผนกลยุทธ์ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก 

 

 



 

 
 

ภาคผนวก  ก 
 

 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม         
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  แผนปฏิบัติราชการ  พ.ศ.๒๕๕๗  แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในและแผนลักษณะต่างๆ 

 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของร่างแผน      
กลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  แผนปฏิบัติราชการ  
พ.ศ.๒๕๕๗  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและแผนลักษณะต่างๆ 

 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม         
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑  แผนปฏิบัติราชการ  พ.ศ.๒๕๕๗  แผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในและแผนลักษณะต่างๆ 
 

 

 



 
 



 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก  ข 
(รายละเอียดตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง) 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่  ๑   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (สกอ. ๖.๑) 

 
เป้าหมายที่ ๓  การสรา้งความตระหนักรู้ ปลูกจิตสาํนึก สืบสานและเผยแพร่ ภาษา ดนตรีและศลิปวัฒนธรรม
ไทยสู่สากล 

กลยุทธ์หลักที ่๑ การพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์หลักที ่๒ การสร้างความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจที่มีต่อความหลากหลายทาง 
                     วัฒนธรรม 
กลยุทธ์หลักที ่๓ การนําทุนทางวัฒนธรรมของชาติมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
                     เชิงสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์หลักที ่๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์หลักที ่๕ สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์หลักที ่๖ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน 

 
โดยมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดจํานวน  ๓   ตัวชี้วัด  ดังนี ้
 ๑. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม 
  
 

 
 
ชนิดของตัวชีวั้ด :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวชี้วัด  :   
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมทั้ งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน            
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

๑. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
๒. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 

นักศึกษา 
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ 

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 



ตัวชี้วัดที่  ๒   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม  (สมศ.๑๐) 

๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ 
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๖. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๕  หรือ ๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
ชนิดของตัวชีวั้ด  :  ผลผลิต 
 
คําอธบิายตัวชี้วัด  :   
  การส่งเสริมและสนับสนุน  หมายถึง การให้ความสําคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมให้ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี บุคลากร 
ความรู้ โอกาสและกําลังใจ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถจะดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง มั่นคง และยั่งยืน 
  ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม 
และสังคมเพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ ตลอดจน
เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  วัฒนธรรม  หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มี พัฒนาการอย่างต่อเน่ือง             
เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม  รวมทั้งผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะ
สากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล  แต่มีรากฐานของ
วัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็น
อุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ 
การมีนํ้าใจเสียสละ และการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นําที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิต
มหาวิทยาลัยที่ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการ
ดํารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้อย่างเหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 



ตัวชี้วัดที่  ๓   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม  (สมศ.๑๑) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 ๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 
 ๔. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 ๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของตัวชีวั้ด  :  ผลผลิต 
 
คําอธบิายตัวชี้วัด  :   
  ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม                  
โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา            
ให้ความรู้และประสบการณ์ ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปวัฒนธรรม สามารถเลือกรับรักษาและ                 
สร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 ๑. การมีส่วนรว่มของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 ๒. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 ๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 



ตัวชี้วัดที่  ๑   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. ๑.๑) 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 

 
 
เป้าหมายที่ ๔  การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์หลักที ่๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามภารกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์หลักที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
กลยุทธ์หลักที่ ๓ การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการสร้างเสริม 
                     คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 
กลยุทธ์หลักที่ ๔ การพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 

 
โดยมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดจํานวน  ๕  ตัวชี้วัด  ดังนี ้
 ๑. กระบวนการพัฒนาแผน 

๒. ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและผูบ้ริหารทุกระดับ 
 ๓. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
 ๔. ระบบบริหารความเสี่ยง   
 ๕. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 
   

  
 
ชนิดของตัวชีวั้ด  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวชี้วัด  :   
  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนด    
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้หน่วยงานดําเนินการสอดคล้องกับ       
อัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน 



  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์  นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงานแล้ว
จะต้อง คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
  ๑.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยการมี   
ส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มหน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษา    
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑         
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
  ๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
  ๓ .  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ  ๔  พันธกิจ คือ             
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัด
ความ สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  ๕.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ 
  ๖.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ        
๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  ๗.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณา 
  ๘.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๘ ข้อ 

 
 

 
 



ตัวชี้วัดที่  ๒  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําสาํนักศิลปะและวัฒนธรรมและผูบ้ริหารทุกระดับ  (สกอ. ๗.๑) 
 

 
 

ชนิดของตัวชี้วัด  :   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวชี้วัด  :  

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมคือคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน หากคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากร
อย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล 
ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑.   คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
หน่วยงาน 

๓. ผู้บริหารมีการ  กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง 
สามารถสื่อสารแผน และผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

๗.   คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 
และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕  
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
         ๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ  



ตัวชี้วัดที่  ๓   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   (สกอ. ๗.๓)  

 
ชนิดของตัวชีวั้ด  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวชี้วัด  :  
  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ          
ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งน้ี ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  
  ๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
  ๒. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
  ๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  ๔. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
  ๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดที่  ๔  ระบบบริหารความเสี่ยง   (สกอ. ๗.๔) 

 
ชนิดของตัวชีวั้ด  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวชี้วัด  :   
  เพ่ือให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน    
เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด          
เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงาน
ต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
   - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
   - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร 
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
   - อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

๓.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ในข้อ ๒ 

      ๔.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
                ๕.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
                ๖.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 



ตัวชี้วัดที่  ๕   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ. ๙.๑) 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๓  หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
  
 
 
ชนิดของตัวชีวั้ด  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวชี้วัด  :  
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพ   
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่
เป็นแบบอย่างที่ดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ 
 พัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย   
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

       ๓.   มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์หน่วยงานและสถาบัน 
       ๔.   มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
                       ๑)  การควบคุม  ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ  
                       ๒)  การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจํา    



  สํานักศลิปะและวัฒนธรรมและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online และ  

                      ๓)  การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
         ๕.   มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
         ๖.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ องค์ประกอบ
คุณภาพ 
         ๗.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา        
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
         ๘.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
         ๙.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ หรือ ๖  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ หรือ ๘  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๙ ข้อ 

 



คณะผู้จัดทํา 
 

คณะกรรมการดําเนินการ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน   
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ    บางเขียว   
๓. อาจารย์ปัทมา   วัฒนพานิช   
๔. ดร.ไพฑูรย์    มากสุข    
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์   
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา   
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  กวินเสกสรร   
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด   
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร    
๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชัยชาญกุล   
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ   ก๋าคํา    
๑๒.  ดร.สุทิพย์พร   โชติรัตนศักด์ิ   
๑๓.  อาจารย์ทวีศักด์ิ   จงประดับเกียรติ   
๑๔.  อาจารย์ปวิช   ผลงาม    
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี  ศิริสวัสด์ิชัย   
๑๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา    
๑๗.  นายสุชาครีย์   ก่อเกียรติตระกูล   
๑๘.  อาจารย์สายฝน   ทรงเสี่ยงไชย   
๑๙.  อาจารย์ภาณุ   กุศลวงศ์    
๒๐.  อาจารย์จักรพงษ์   กังวานโสภณ   

 

ฝ่ายประสานงานและจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
๒๑. นางสาวพรรณี   พันธรังษี   
๒๒.  นายสาโรจน์    ศรีสง่าชัยพร   
๒๓.  นายกิตติศักด์ิ   พูนพิทยา   
๒๔.  นายเตชสิทธ์ิ   รัศมีวงศ์พร   



 
 
 
 

 


