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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ซึ่งมี
พั น ธกิ จ 4 ด้ า น และพั น ธกิ จ หลั ก หนึ่ ง คื อ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม พั น ธกิ จ ดั ง กล่ า ว คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็ นผู้ประสานงานและดาเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้วเิ คราะห์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและ
ข้อกาหนดของหน่วยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ แล้ว เห็นควรดาเนินโครงการตามพันธกิจภายใต้
แนวคิดหลัก คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทัศนคติ ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงี าม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คาดหวังว่า ผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมทั้งหมด
จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่กาหนด และจะสามารถตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
โดยมีภาระหน้าที่สว่ นหนึ่งในการส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล มีการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการที่มุ่งสืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา ดารงไว้ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีการบูรณาการกับภารกิจอื่น ๆ
นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษามีภาระหน้าที่ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิด
จากการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ดาเนินการโดยสโมสรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน และมี
การผสานความร่วมมือในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสานักศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยคือ เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ

6
1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7
1.3โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2558
1.โครงการวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการราลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล เนื่องในวัน
คล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่อาจารย์นักศึกษา บุคลากร
รวมไปถึงบุคคลภายนอกในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและยกย่อง
ปูชนียะบุคคล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจานวน
120 คน โดยจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
คือความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ผลการประเมินดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้
2.โครงการสืบ สานประเพณีสงกรานต์ วัตถุป ระสงค์โ ครงการเพื่อสืบ สานประเพณี
สงกรานต์ของไทย ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม เป็น
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
และสถาบัน ครอบครัว กลุ่มเป้าหมายที่เ ข้าร่ วมโครงการคือ ผู้บ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาจานวน 120 คน โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของโครงการคื อ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการร้ อ ยละ 80 ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปตามที่วางแผนไว้
ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2559
1.โครงการวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการราลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล เนื่องในวัน
คล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่อาจารย์นักศึกษา บุคลากร
รวมไปถึงบุคคลภายนอกในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวั ฒนธรรมประเพณีและยกย่อง
ปูชนียะบุคคล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจานวน
120 คน โดยจัดขึน้ ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
คือความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ผลการประเมินดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้
2.โครงการสืบ สานประเพณีสงกรานต์ วัตถุป ระสงค์โ ครงการเพื่อสืบ สานประเพณี
สงกรานต์ของไทย ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุ โส และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
และสถาบัน ครอบครัว กลุ่มเป้าหมายที่เ ข้าร่ วมโครงการคือ ผู้บ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นั ก ศึ ก ษาจ านวน 120 คน โดยจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 11 เมษายน 2560 ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด
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ความสาเร็จของโครงการคือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อ ยละ 80 ผลการประเมินดังกล่าว
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามที่วางแผนไว้
ผลการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปีการศึกษา 2560
1.โครงการวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการราลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล เนื่องในวัน
คล้ายวันสิ้นพระชนม์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักแก่อาจารย์นักศึกษา บุคลากร
รวมไปถึงบุคคลภายนอกในด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และยกย่อง
ปูชนียะบุคคล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจานวน
120 คน โดยจัดขึน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
คือความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ผลการประเมินดังกล่า วบรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้
2.โครงการสืบ สานประเพณีสงกรานต์ วัตถุป ระสงค์โ ครงการเพื่อสืบ สานประเพณี
สงกรานต์ของไทย ให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และบุคลากรผู้อาวุโส และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
และสถาบัน ครอบครัว กลุ่มเป้าหมายที่เ ข้าร่ วมโครงการคือ ผู้บ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นั ก ศึ ก ษาจ านวน 120 คน โดยจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 10 เมษายน 2561 ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของโครงการคือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ผลการประเมินดังกล่าว
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามที่วางแผนไว้
3.โครงการท าบุญ เลี้ย งพระ วัตถุ ป ระสงค์โ ครงการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกราบอาราธนาพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหาร
เพล ณ ห้องสโมสรนัก ศึก ษา คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการสืบ สานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามไว้ และยังเป็นการถือโอกาสอันดีงามนี้ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เป็นการช่วยเสริมสร้าง
ความสั ม พั นธ์ อัน ดี ระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ เจ้า หน้า ที่ และนัก ศึ ก ษา กลุ่ม เป้ า หมายที่ เ ข้ าร่ ว ม
โครงการคือ ผู้บ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และนัก ศึก ษาจานวน 120 คน โดยจัด ขึ้นในวัน ที่ 19
ตุลาคม 2560 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการคือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 ผลการประเมินดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามที่วางแผนไว้
ทั้งนีก้ ารจัดกิจกรรมมีการสรุปผลการดาเนินงานตามรายงานโครงการที่ทางฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทาและนาเสนอต่อสานักศิลปวัฒนธรรม
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ ยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย
และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี
คุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล
1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
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เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรูค้ วามชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทา
ความดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลู กฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์ก รแห่งการเรีย นรู้สู่
สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สบื สานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์
เผยแพร่ และเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริก ารได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity): ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty): ความผาสุกและความภักดี
3) I (Integration & Collaboration): บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism): ความเป็นมืออาชีพ
1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา (University Development Gloals)
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ย อมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
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เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและเกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.1 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การส่ ง เสริ ม และท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส่ ง เสริ ม และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล มีการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการที่มงุ่ สืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา ดารงไว้ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย มีการบูรณาการกับภารกิจอื่น ๆ
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนัก ศึกษา คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สืบ สาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ และค่ า เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ คุณธรรมและความสานึกในความเป็นไทย รวมถึงมีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติค่านิยม ความมี
ร้อยละ 85
สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดงี าม
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยคณะกรรมการด าเนินงานท านุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่ใ นการทบทวนทิศ
ทางการดาเนินงาน จัดทาแผนปฏิบัติการ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ติดตามและผลักดันผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการ
ดาเนินงาน โดยขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
มีดังต่อไปนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) ทบทวนทิศทางการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4) เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาแผน และดาเนินการแก้ไขตามข้อแนะของ
คณะกรรมการบริหาร
5) เสนอแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัตแิ ผน
6) เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถแสดงขัน้ ตอนดังภาพ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

สิงหาคม-กันยายน 2561

ทบทวนทิศทางการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

สิงหาคม-กันยายน 2561

จัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

สิงหาคม-กันยายน

เสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาและดาเนินการแก้ไขตามข้อแนะ
ของคณะกรรมการบริหาร
เสนอแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัตแิ ผน
เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและนาไปสู่การปฏิบัติ

2560

สิงหาคม-กันยายน
2560
สิงหาคม – กันยายน 2561

ตุลาคม 2561
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี

≥85

≥85

≥85

≥85

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยม
ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม
ที่ดงี าม

≥85

≥85

≥85

≥85

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมในโครงการ

≥4.51

≥4.51

≥4.51

≥4.51

≥4.51

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

≥85

≥85

≥85

≥85

≥85

ผู้บริหาร/
อาจารย์/
เจ้าหน้าที่/
≥85 นักศึกษา
จานวน 120
คน

ผู้บริหาร/
อาจารย์/

2562 2563 2564

30,000

≥85

2561

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

30,000

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

2560

30,000

2564

30,000

2562 2563

30,000

2561

งบประมาณ (บาท)

30,000

2560

กลุ่ม
เป้าหมาย

30,000

โครงการ “สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์”

เป้าหมายของตัวชี้วดั

30,000

2.

1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการราลึกพระกรุณาธิคณ
ุ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้านิภานภดล
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรมี
ทัศนคติ ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดี
งาม
3.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

30,000

1. โครงการราลึกใน
พระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง
นิภานภดล

วัตถุประสงค์โครงการ

30,000

กิจกรรม/โครงการ

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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ประจาปี 2562

นักศึกษา เห็นถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรมี
ทัศนคติ ค่านิยม ความมี
สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดี
งาม
3.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากร มีทัศนคติ ค่านิยม
ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรม
ที่ดงี าม

≥85

≥85

≥85

≥85

≥85

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมในโครงการ

≥4.51

≥4.51

≥4.51

≥4.51

≥4.51

เจ้าหน้าที่/
นักศึกษา
จานวน 120
คน
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม/โครงการ

1

2.

โครงการราลึกในพระ
กรุณาธิคุณ สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล

โครงการ “สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์”

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การราลึกพระกรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้า
ฟ้านิภานภดล
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ
ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม
3.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
ปีการศึกษา 2561
≥85

ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากร มี
ทัศนคติ ค่านิยม
ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรมที่ดี
งาม

≥85

ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ (≥4.51)
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

≥4.51

≥85

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหาร/อาจารย์/
เจ้าหน้าที่/นักศึกษา

มกราคม 62

30,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ผู้บริหาร/อาจารย์/
เจ้าหน้าที่/นักศึกษา

เมษายน 62

30,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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3.

โครงการ ผ้าป่าสามัคคี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

นักศึกษา เห็นถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์ สืบสาน และ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นแบบอย่างที่ดตี อ่
สังคม
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ
ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม
3.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากร มี
ทัศนคติ ค่านิยม
ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรมที่ดี
งาม

≥85

ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ

≥4.51

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา เห็นถึงความสาคัญ
ของการอนุรักษ์ สืบสาน และ

จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ

≥85

ผู้บริหาร/อาจารย์/
เจ้าหน้าที่/นักศึกษา

ต.ค.61 – พ.ค.62

20,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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เผยแพร่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นแบบอย่างที่ดตี อ่
สังคม
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ
ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม
3.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.

โครงการธิดาถิ่นไทยงาม 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
(ประกวดนางจาแลง)
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการ
แต่งกาย ด้วยผ้าไทย
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากร มี
ทัศนคติ ค่านิยม
ความมีสุนทรีย์
และวัฒนธรรมที่ดี
งาม
ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ

≥85

≥4.51

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

≥85

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

≥85

ผู้บริหาร/อาจารย์/
เจ้าหน้าที่/นักศึกษา

เมษายน 2562

40,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ
ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ
วัฒนธรรมที่ดงี าม
3.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ระดับความพึง
พอใจของ
นักศึกษาและ
บุคลากรต่อการมี
ส่วนร่วมใน
โครงการ

≥4.51
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสาคัญต่อ
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ
การนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดทา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิ จ ารณาการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ รั บ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถประเมินผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติก ารด้ า นการทานุ บ ารุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรม
ประจาปีการศึกษา 2561
การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่ การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และเสริม สร้า งความเข้ า ใจเรื่อ งการติ ดตามประเมิน ผลและก าหนดตั วชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ
6,9,12 เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
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26
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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