แผนกลยุทธดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ป
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ ๑ ใชในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ า นจอมบึง
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนกลยุทธ์ด้านทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

คํานํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดทําแผนกลยุทธ์เล่มนี้ขึ้นเพื่อใช้
เป็นคู่มือในการกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้น
การมี ส่ว นร่ วมของทุ ก ภาคส่ ว น คื อ ผู้ บริห าร และบุ ค ลากรของสํา นักศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตลอดจน
คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์ประจํา และเจ้าหน้าที่)
และคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ได้ทําการทบทวนและจัดทําเพื่อใช้ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้จัดทํา
โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา การกําหนดวิสัยทัศน์ การตั้งเป้าหมาย การกําหนดแผนดําเนินงาน และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ภายใต้กรอบแนวคิดและมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ นโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับ
ยุท ธศาสตร์ใ หม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองให้ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับทบทวนแผน จากคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สํานักจะสามารถดําเนินงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ
เป็นอย่างดีของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกฝ่าย ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ก

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
บทที่ ๑ บทนํา
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์
การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์
บทที่ ๒ การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์ SWOT
บทที่ ๓ สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑ ปรัชญา นโยบาย ปณิธาน วิสัยทัศน์
๓.๒ พันธกิจ
๓.๓ เป้าประสงค์
๓.๔ อัตลักษณ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๕ เอกลักษณ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๖ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรมกับแนวคิดของ
หน่วยงานหลัก
๓.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๘ กลยุทธ์
๓.๙ วัตถุประสงค์ของแผน
๓.๑๐ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
๓.๑๑ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๓.๑๒ มาตรการ
๓.๑๓ โครงการที่จะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์
๓.๑๔ ตารางแสดงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๓.๑๕ ตารางแสดงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ภาคผนวก ก. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ภาคผนวก ข. แผนกลยุทธ์พฒ
ั นามหาวิทยาลัย ๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (หน้า ข - จ , ๑๙ – ๒๐)

ข

หน้า
ก
ข
ค
๑
๑
๑
๓
๓
๕
๕
๖
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๔

บทสรุปผู้บริหาร
แผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่
๑ นี้ จัดทําขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
๑ พัฒนาท้องถิ่น กลยุท ธ์ ที่ ๔ (S4) อนุ รั กษ์ สื บสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พั ฒนา และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์
กระทรวง นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ โดยการรับฟังความคิดเห็นจากคณะทํางาน
ของสํานัก ทั้งผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนกลยุทธ์นี้
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง มีกระบวนการจัดทําแผน ดังนี้
๑. จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ทบทวน และวิเคราะห์วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
และของชาติ เพื่อบูรณาการความเชื่อมโยง
๒. จัดประชุมทบทวนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และกําหนดค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสํานัก
๓. จัดประชุมเพื่อศึกษาเป้าประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ นโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ
๒๐ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางในการทํางาน
๔. ร่ วมกันพิจารณาจัดทํา (ร่ าง) แผนกลยุท ธ์ ในด้ านวิสั ยทัศน์ พั นธกิ จ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์รายละเอียดด้านกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ที่
เหมาะสม
๕. นํา (ร่ าง) แผนกลยุท ธ์เสนอต่อคณะกรรมการประจําของสํ านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําและทบทวนแผน
๖. ร่วมกันพิจารณานําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มา
กําหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแต่ละกลยุทธ์ ให้สามารถตอบตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานัก รวมทั้งกําหนดงบประมาณการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ
๗. นํ า (ร่ า ง) แผนกลยุ ท ธ์ ที่ ป รั บ แล้ ว เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยมี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ กลยุทธ์
และ ๑๙ ตัวชี้วัด โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(เดิม มี ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๙ ตัวชี้วัด และ ๖ กลยุทธ์ ๒๙ ตัวชี้วัดภายใต้กลยุทธ์)
ค

ปรัชญา (Philosophy)
“สืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน เผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่สากล”
วิสัยทัศน์
“มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์ก ลางแห่งการเรี ยนรู้ อนุรักษ์ สื บสาน ส่งเสริ ม
สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”
พันธกิจ
๑. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
สู่สากล
๒. สร้างเครือข่ายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๔. สร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ
๕. ดํา เนิ น งานด้ า นทํ านุ บํา รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ บ รรลุ ต ามเกณฑ์ม าตรฐานการประกั น
คุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๑ : ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๔ : เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของแผน
๑. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

ง

บทที่ ๑
บทนํา
การวางแผนกลยุทธ์นับว่าเป็นหัวใจการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่หน่วยงาน เป็นการ
บริหารจัดการงบประมาณ ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน หน่วยงานย่อยจะมีความคล่องตัวมี
อิสระ และมีอํานาจตัดสินใจในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นกลไกรองรับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามภารกิจ ซึ่งหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดทําแผนกลยุทธ์นั้น หน่วยงานจะต้องศึกษาสถานภาพของตนจากการวิเคราะห์ภารกิจและ
ผลผลิตหลัก วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อนําข้อมูล
ที่ได้มากําหนดทิศทางของสถานศึกษา สร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนํามาสู่การกําหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนกลยุทธ์
๑. เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์
นั้น จะให้ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กรเป็น
ประเด็นสําคัญซึ่งจะทําให้การปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงานเป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นๆ
๒. เพื่อช่วยให้การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของแต่ละโครงการสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของแต่ละโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การดําเนินงานการจัดทําแผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์ ๔ ปี ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
๑. จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ทบทวน และวิเคราะห์วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
และของชาติ เพื่อบูรณาการความเชื่อมโยง
๒. จัดประชุมทบทวนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และกําหนดค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสํานัก
๓. จัดประชุมเพื่อศึกษา เป้าประสงค์ของ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ นโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบั บที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และกรอบทิศทางการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางในการทํางาน
๔. ร่วมกันพิจารณา จัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์รายละเอียดด้านกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ที่
เหมาะสม

๒
๕. ร่วมกันกําหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแต่ละกลยุทธ์ สามารถตอบตัวชี้วัด
และเป้าหมายรวมทั้งกําหนดงบประมาณการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ
๖. นํ า (ร่ า ง) แผนกลยุ ท ธ์ เ สนอต่ อ คณะกรรมการด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจําของสํานัก เพื่อพิจารณาเห็นชอบในภาพรวม
๗. นํ า (ร่ า ง) แผนกลยุ ท ธ์ ที่ ป รั บ แล้ ว เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๘ เผยแพร่แผนกลยุทธ์ต่ออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๓

บทที่ ๒
การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
๑. นักศึกษามีศักยภาพทางด้านศิลปะการแสดง
๒. มีนักศึกษาเข้าร่วมในชมรมศิลปะและวัฒนธรรม ที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาเป็นจํานวนมาก
๓. บุคลากรมีศักยภาพ เป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็ง และสามารถทํางานภายใต้อุปสรรคได้
๔. มีศักยภาพในการทํางานร่วมกับเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมภายนอก
๕. สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า
จุดอ่อน (Weakness)
๑. บุคลากรด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่ดูแลงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีน้อย และแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลาย มีภาระงานมาก ทํา
ให้ไม่มีเวลาทํางานในระดับท้องถิ่น
๒. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง และดนตรี
๓. นักศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านการแสดงมีจํานวนน้อย
๔. นักศึกษาที่มีจิตอาสาในการทํางานให้กับสํานักมีจํานวนน้อย
๕. งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้สํานักมีจํานวนน้อย ทําให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunity)
๑. เป็นหน่วยงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในท้องถิ่น
๒. การแสดงของสํานักเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นและชุมชน
๓. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างดี
๔. ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งเป็นแหล่งที่มีองค์ความรู้หลากหลาย
๕. มีผู้ทรงภูมิปัญญาของท้องถิ่นจํานวนมากและหลากหลายสาขา
๖. มีเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๗. เป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ของ
กระทรวงวัฒนธรรมเอื้อประโยชน์ต่อการทํางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

๔
อุปสรรค (Threat)
๑. งบประมาณจากภายนอกเพื่อสนับสนุนงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไม่เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานแต่ละครั้ง
๒. มีหน่วยงานจากภายนอกจํานวนมากที่ดําเนินโครงการคล้ายคลึงกัน ใช้พื้นที่เดียวกัน ทําให้
ชุมชนเกิดความเบื่อหน่าย

๕

บทที่ ๓
สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑ ปรัชญา นโยบาย ปณิธาน วิสัยทัศน์
ปรัชญา (Philosophy)
“สืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน เผยแพร่ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่สากล”
นโยบายด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการบริการวิชาการแก่นักเรียน
นักศึกษา สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
๒. สร้างจิตสํานึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
๓. จัดกิจกรรมสืบสานเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. สร้างความเป็นเลิศโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมให้มมี าตรฐานระดับชาติ
๖. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่
๗. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทํานุบํารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
๘. ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๙. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล
ปณิธาน (Determination)
๑. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และ
เผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
๒. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือเพื่อการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๔. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อความ
เป็นเลิศโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ
๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่สากล

๖
วิสัยทัศน์
“มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์ก ลางแห่งการเรี ยนรู้ อนุรักษ์ สื บสาน ส่งเสริ ม
สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”
๓.๒ พันธกิจ
๑. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่
สากล
๒. สร้างเครือข่ายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๔. สร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ
๕. ดํ า เนิ น งานด้ า นทํ านุ บํา รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ บ รรลุ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั น
คุณภาพการศึกษา
๓.๓ เป้าประสงค์
๑. ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับ “ดีมาก”
๒. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าเยี่ยมชม
และผู้ได้รับประโยชน์ อย่างน้อย ๕,๐๐๐ คน/ต่อปี
๓. ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
อย่างน้อย ๑๐ ครั้ง/ต่อปี
๓.๔ อัตลักษณ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
“ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยคําสําคัญมีความหมายดังนี้
ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ ตระหนักรักและหวงแหนศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของชาติ และ
สากล
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน ในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศลิ ปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
๓.๕ เอกลักษณ์ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
“เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ
เพื่อการเผยแพร่สู่สากล”

๗
๓.๖ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์สาํ นักศิลปะและวัฒนธรรมกับแนวคิดของหน่วยงานหลัก
แผนกลยุทธ์ ๔ ปี ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการเชือ่ มโยงดังนี้
๑. มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้ า นวั ฒ นธรรมระยะ ๒๐ ปี ของกระทรวง
วัฒนธรรม ๕ ด้าน ได้แก่
๑) เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย
๒) พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
๔) พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ นําภาพลักษณ์ไทยสู่สากล และ
๕) พัฒนากฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่ระดับสากล
๒. มีความสอดคล้องกับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๑ มีแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น
๓. ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดยเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่
๔ (S4) อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งสํานักได้นํากลยุทธ์ในข้อนี้มาใช้เป็นประเด็นยุทธ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(เดิม เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่ ๑.๗ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น)
๓.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๘ กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ : ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๔ : เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
(เดิม มีกลยุทธ์ ๖ ข้อ)
๓.๙ วัตถุประสงค์ของแผน
๑. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ

๘
๓.๑๐ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
๑. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อย ๔ คะแนน
๒. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย ๔ คะแนน
เกณฑ์ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
๑. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐
คะแนน
คําอธิบาย
๑ คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
๒ คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย
๑ โครงการ
๓ คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในท้องถิ่นอย่างน้อย ๑
โครงการ
๔ คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับชาติอย่างน้อย ๑ โครงการ
๕ คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑
โครงการ
๒. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย ๔ คะแนน
คะแนน
คําอธิบาย
๑ คะแนน มีระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒ คะแนน มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
๓ คะแนน มีการกํากับติดตามให้มกี ารดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔ คะแนน มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕ คะแนน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๙
๓.๑๑ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๓. ร้อยละของความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. จํานวนชุมชนที่ได้รับการสํารวจความต้องการในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. จํานวนของแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๗. จํานวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๙. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
๑๐. จํ า นวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยด้ า นศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
๑๑. จํานวนนักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย
๑๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้นําไป
เผยแพร่ใน ระดับชาติและนานาชาติ
๑๓. จํานวนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม
๑๔. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาในสายงาน
๑๕. ร้อยละของบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่นํานําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้
ในการพัฒนางาน
๑๖. ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
๑๗. ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปี
๑๘. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. , สมศ.)
๑๙. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
๓.๑๒ มาตรการ
๑. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัด ทํ า แผนด้ า นทํ า นุ บํ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั ว บ่ งชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน
๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ประเมินความสําเร็จ ตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ของแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๗. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
๓.๑๓ โครงการที่จะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะการแสดงขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา
๓. โครงการสํ า รวจความต้ อ งการของชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน และพั ฒ นางานด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. โครงการความร่ วมมือกั บเครือ ข่ายทางด้านศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่ น ระดั บ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๔ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ
๑. โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ
๒. โครงการสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๑. โครงการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓. โครงการบริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๔. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
๕. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๑
๓.๑๔ ตารางแสดงเป้าประสงค์ และตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑.๑ ร้อยละความสําเร็จ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า กลยุทธ์ที่ ๑ ทํานุบํารุง
๑. ผู้เข้าร่วม
ของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ศาสนา และอนุรักษ์
โครงการมี
เพื่อการทํานุบํารุงศาสนา
ความรู้และมี
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และอนุ
ร
ก
ั
ษ์
สื
บ
สาน
ส่วนร่วมในการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑,๒๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐ ๒,๐๐๐
และ ภูมิปัญญา ๑.๒ จํานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทํ
า
นุ
บ
า
ํ
รุ
ง
คน
คน
คน
คน
ท้องถิ่น
ศาสนา และอนุรกั ษ์
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๓ ร้อยละของความรู้ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ความเข้าใจในการ
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๔ จํานวนชุมชนที่
๒ ชุมชน ๒ ชุมชน ๒ ชุมชน ๒ ชุมชน
ได้รับการสํารวจความ
ต้องการในการอนุรักษ์
สืบสาน และพัฒนางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. มีแหล่ง
๒.๑. จํานวนของแหล่ง ๓ ประเภท ๓ ประเภท ๔ ประเภท ๔ ประเภท กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
เรียนรู้/องค์
เรียนรู้ทางด้าน
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปะและ
ปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมและ ๒.๒ จํานวนผู้เข้าเยี่ยม
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐
๑,๐๐๐
เอกสารที่มี
คน
คน
คน
คน
ชมแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประโยชน์และ ศิลปะและวัฒนธรรม
ได้รับการ
๒.๓ จํานวนองค์ความรู้
๕
๖
๗
๘
ยอมรับ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔ จํานวนผู้เข้าเยี่ยม ๓๐๐ คน ๕๐๐ คน ๗๐๐ คน ๑,๐๐๐ คน
ชมเว็บไซต์องค์ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑๒
ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓. มีการสร้าง ๓.๑ จํานวนเครือข่าย
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
และจัดกิจกรรม ความร่วมมือทางด้าน
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย และสนับสนุนความ
ความร่วมมือกับ ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมมือกับเครือข่ายทั้ง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับ
ภายในและ
เพื่อการทํานุบํารุง
ภู
ม
ภ
ิ
าค
ระดั
บ
ชาติ
และ
ภายนอก เพื่อ
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
นานาชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทํานุบํารุง
๙
๓.๒
จํ
า
นวนโครงการ/
๑๐
๑๑
๑๒
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนา และภูมิ กิจกรรมที่เกิดจากความ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ปัญญาท้องถิ่น ร่วมมือกับเครือข่ายด้าน /กิจกรรม /กิจกรรม /กิจกรรม /กิจกรรม
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน ๕๐๐ คน
๓.๓ จํานวนนักศึกษา
และบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมความร่วมมือ
กับเครือข่าย
๗
๘
๙
๑๐ กลยุทธ์ที่ ๔ เผยแพร่
๔.๑ จํานวนโครงการ/
๔. มีการนํา
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม/ผลงาน
กิจกรรมการ
ไทยในระดับชาติและ
แสดงทางด้าน ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่ได้นําไปเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
ไทย
นานาชาติ
ไปเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
๕. มีการบริหาร ๕.๑ จํานวนงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา
จัดการงานด้าน จากหน่วยงานภายนอก ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ระบบการบริหาร
บาท
บาท
บาท
บาท จัดการให้มี
ทํานุบํารุง
เพื่อสนับสนุนการ
ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ผลงานทางด้าน
ประสิทธิภาพ
ศาสนา และภูมิ ศิลปวัฒนธรรม
ปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและ
อย่างมี
ศิลปกรรม
ประสิทธิภาพ
๕.๒ ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕
ที่เข้ารับการอบรม/
พัฒนาในสายงาน
ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕
๕.๓ ร้อยละของ
บุคลากรของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
นํานําความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมมาใช้ในการ
พัฒนางาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๑๓

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๕.๔ ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร
๕.๕ ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุ
เป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
๕.๖ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตัว
บ่งชี้ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ. , สมศ.)
๕.๗ ร้อยละ
ความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตาม
แผน

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
๔.๓๐
๔.๓๕
๔.๔๐
๔.๔๕
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
๔.๔๕
๔.๔๐
๔.๓๐
๔.๓๕
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐

กลยุทธ์

๑๔
๓.๑๕ ตารางแสดงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๑ ทํานุบํารุง
ศาสนาและอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๑. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๑.๑ ร้อยละความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์
กิจกรรมที่ ๑ อนุรักษ์ สืบสานประเพณี
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(สงกรานต์ แห่เทียน วันแม่ วันลอยกระทง วัน
๑,๒๐๐ คน ๑,๕๐๐ คน ๑,๘๐๐ คน ๒,๐๐๐ คน เฉลิมพระชนพรรษา)
๑.๒ จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการทํานุบํารุงศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้
และอนุรักษ์ สืบสาน
นักศึกษาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน
ปัญญาท้องถิ่น
๑.๓ ร้อยละของความรู้ความ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
เข้าใจในการอนุรักษ์ สืบสาน ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ท้องถิ่น (ทุกคณะ)
กิจกรรมที่ ๔ อบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิ
เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปกรรม
๒ ชุมชน
๑.๔ จํานวนชุมชนที่ได้รับการ ๒ ชุมชน
๒ ชุมชน
๒ ชุมชน ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
สํารวจความต้องการในการ
ศิลปะการแสดงให้กับนักศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพทางด้าน
อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา
ศิลปะการแสดงขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา
งานด้านศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศักยภาพทางด้านการแสดงให้กับนักศึกษา
๓. โครงการสํารวจความต้องการของชุมชนใน
การอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๕
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
มีแหล่งเรียนรู้/
องค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
เอกสารที่มีประโยชน์
และได้รับการยอมรับ

ตัวชี้วัด
๒.๑. จํานวนของแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๓ ประเภท ๓ ประเภท ๔ ประเภท ๔ ประเภท ๑. โครงการรวบรวมองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น

๒.๒ จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
๓๐๐ คน ๕๐๐ คน ๗๐๐ คน
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕
๖
๗
๒.๓ จํานวนองค์ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ องค์ความรู้ องค์ความรู้ องค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔ จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
๓๐๐ คน ๕๐๐ คน ๗๐๐ คน
เว็บไซต์องค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
มีการสร้างและจัด
๑๓
๑๔
๑๕
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม
๓.๑ จํานวนเครือข่ายความ
กิจกรรมความร่วมมือกับ ร่วมมือทางด้านศาสนา/
เครือข่าย เครือข่าย
เครือข่าย
และสนับสนุนความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทั้ง เครือข่ายทั้งภายในและ ศิลปวัฒนธรรม และ
ภายนอก เพื่อการทํานุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งระดับ
ภายในและภายนอก
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการทํานุบํารุง
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศาสนา และภูมิปัญญา ระดับชาติ และนานาชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น
๙ โครงการ ๑๐ โครงการ ๑๑ โครงการ
๓.๒ จํานวนโครงการ/
/กิจกรรม /กิจกรรม /กิจกรรม
กิจกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๓ จํานวนนักศึกษา และ
๒๐๐ คน ๓๐๐ คน ๔๐๐ คน
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ความร่วมมือกับเครือข่าย

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑,๐๐๐ คน กิจกรรมที่ ๑ จัดนิทรรศการหมุนเวียน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๒ นําเสนองานทางเว็บไซต์เพื่อ
เผยแพร่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
๘
ปัญญาท้องถิ่น
องค์ความรู้ กิจกรรมที่ ๓ จัดทําฐานข้อมูลท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
๑,๐๐๐ คน ราชบุรี
กิจกรรมที่ ๔ จัดทําฐานข้อมูลปราชญ์ชุมชน
หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๖
เครือข่าย

๑๒ โครงการ
/กิจกรรม
๕๐๐ คน

๑. โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับชาติ และนานาชาติ

๑๖
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๔ เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยในระดับชาติและ
นานาชาติ

มีการนํากิจกรรมการ
แสดงทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
ไปเผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

มีการบริหารจัดการงาน
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๗ กิจกรรม ๘ กิจกรรม ๙ กิจกรรม ๑๐ กิจกรรม ๑. โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยในระดับชาติและนานาชาติ
๒. โครงการสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่ได้นําไป
เผยแพร่ใน ระดับชาติและ
นานาชาติ
๕.๑ จํานวนงบประมาณจาก ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๑. โครงการจัดหาแหล่งทุนจากภายนอก
๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
เพือ่ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
บาท
บาท
บาท
บาท
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติและนานาชาติ
สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานัก
๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่เข้า ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
รับการอบรม/พัฒนาในสาย
บุคลากร
งาน
๕.๓ ร้อยละของบุคลากรของ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาดูงานเพือ่ แลกเปลี่ยน
นํานําความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อบรมมาใช้ในการพัฒนางาน
๕.๔ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๓. โครงการบริหารจัดการงานของสํานัก
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ ๔.๓๐ คะแนน ๔.๓๕ คะแนน ๔.๔๐ คะแนน ๔.๔๕ คะแนน ศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการที่มี
ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ และ
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
วัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย
มาภิบาลของผู้บริหาร
๕.๕ ร้อยละของโครงการที่
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า กิจกรรมที่ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการ
บรรลุเป้าหมายตาม
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปี

๑๗
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.
โครงการ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
๕.๖ ผลการประเมินคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า กิจกรรมที่ ๓ บริหาร/พัฒนางานของ
การศึกษาตัวบ่งชีด้ ้านทํานุ ๔.๓๐ คะแนน ๔.๓๕ คะแนน ๔.๔๐ คะแนน ๔.๔๕ คะแนน สํานัก
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ ๔ จัดหาครุภัณฑ์
(สกอ. , สมศ.)
กิจกรรมที่ ๕ ประชุมจัดทําแผนความ
๕.๗ ร้อยละความสําเร็จของ ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า เสี่ยง/การจัดการความรู้
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ๔. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตามแผน
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเพื่อจัดทําการ
ประเมินตนเอง
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๕. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมจัดทําและทบทวน
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
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ภาคผนวก ก.
 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
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คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่ ๒๖/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
เนื่ อ งด้ ว ยแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้
ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเพื่อให้การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้อง
กั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และของชาติ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักจึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๕.
๖.
๗.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา
อาจารย์ประภัสสร
อาจารย์เจนคณิต
อาจารย์ชัชวาล
อาจารย์ดรุณี
นางสาวทิพย์วรรณ
นางสาวถิรดา
นางอมรรัตน์

ลิขิตยิ่งวรา
มีน้อย
สุขสัมฤทธิ์
อินทรปาลิต
ร่ํารวย
ทับทิมหิน
โสมนัส
หรสิทธิ์

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่
ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาคผนวก ข.
 แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ๔ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (หน้า ข - จ , ๑๙ - ๒๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๔ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

