แผนกลยุทธ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
การวางแผนยุ ท ธศาสตร หรือ การวางแผนกลยุ ท ธ (Strategic Planning) ของสํ า นั กศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมเปนกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตของสํานัก โดยกําหนดสภาพการณในอนาคต
ที่ตองบรรลุและกําหนดแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานขอมูลอยางเปนระบบ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตอง
จัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา
๔ ป และมีการประกาศใชแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมือ่
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ซึ่งสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕
– ๒๕๕๙) แผนปฏิบั ติราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนที่ เกี่ ยวของกั บ การจั ด
การศึกษา พรอมทั้งไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในแตละปงบประมาณ โดยให
ระบุนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได
และรายจายและทรัพยากรอื่นที่ตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบกอนเสนอคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปของปงบประมาณตอไป ดังนั้น เพื่ อใหการดําเนินงานของสํานักมีทิศทางที่ชัดเจนและเป น
ระบบ สอดคลองกับนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สํานักจึงไดกําหนดใหจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานัก ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ขึ้น.๑ ในป ๒๕๕๖
ทํา การทบทวนแผนครั้ งแรกในป ๒๕๕๗ และในป นี้จึ งได ทํ าการทบทวนแผนครั้งที่ ๒ เพื่ อจะใชเป นแนว
ทางการปฏิบัติงานในอีก ๓ ป ขางหนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตร
การวางแผนกลยุทธนับวาเปนหัวใจการกระจายอํานาจบริหารจัดการสูหนวยงาน เปนการบริหาร
จัดการงบประมาณ ภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน หนวยงานยอยจะมีความคลองตัวมีอิสระ
และมีอํานาจตัดสินใจในการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชแผนกลยุทธเปนกลไกรองรับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามภารกิจ ซึ่งหนวยงาน จะตองรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดทําแผนกลยุทธนั้น หนวยงานจะตองศึกษาสถานภาพของตนจากการวิเคราะหภารกิจและ
ผลผลิตหลัก วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอก ภายใน และประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมากําหนดทิศทางของสถานศึกษา สรางวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนํามาสูการกําหนด
กลยุทธของหนวยงาน

๒
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
๑. เพื่อใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร
นั้น จะใหความสําคัญ กับการศึกษาวิเคราะหบ ริบทและสภาพแวดลอมภายนอก และภายในองคกรเปน
ประเด็นสําคัญ ซึ่งจะทําใหการปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธของหนวยงานเปนไป
อยางถูกตอง เหมาะสมกับสภาพการณนั้น ๆ
๒. เพื่อชวยใหการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับแตละโครงการสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรโดยกําหนดเปาหมายของแผนงาน/โครงการ กิจ กรรมที่ตองปฏิบัติและผลที่คาดวาจะไดรับ
รวมทั้งการใชทรัพยากรและงบประมาณของแตละโครงการไดชัดเจนยิ่งขึ้น
๑.๓ การดําเนินงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนยุท ธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
มีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
๑. จัดประชุมผูบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวของ พิจารณา ทบทวนและวิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดของนโยบายที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและของชาติ
เพื่อบูรณาการความเชื่อมโยง
๒. จัดประชุมทบทวนผลประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหนวยงาน โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะห SWOT ANALYSIS และกําหนดคานิยมหลัก อัตลักษณ เอกลักษณของสํานัก
๓. จั ด ประชุ ม พิ จ ารณาจั ด ทํ า (ร า ง) แผนยุ ท ธศาสตร ในด าน วิสั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ประเด็ น
ยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ
๔. รวมกันพิจารณา (ราง) ในรายละเอียด ดานกลยุทธ ตัวชี้วัดและเปาหมายของตัวชี้วัดในแตละ
เปาประสงคที่เหมาะสม
๕. รวมกันกําหนด งาน โครงการ และกิจ กรรมที่ส อดคลอ งกับแตล ะกลยุท ธ และสามารถตอบ
ตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมทั้งกําหนดงาบประมาณการใชจายของโครงการ
๖. นํา (ราง) แผนยุทธศาสตรเสนอตอคณะกรรมการประจําของสํานัก เพื่อพิจารณาเห็นชอบใน
ภาพรวม
๗. เผยแพรเพื่อใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๓
บทที่ ๒ การประเมินสภาพการณปจจุบันของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
บทวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลตอการดําเนินงานของสํานัก
การวิเคราะห SWOT
จุดแข็ง (Strength)
๑. นักศึกษามีศักยภาพทางดานศิลปะการแสดง
๒. มีชมรมดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาเขารวมเปนจํานวนมาก
๓. บุคลากรมีศักยภาพ เปนทีมงานที่มีความเขมแข็ง และสามารถทํางานภายใตอุปสรรคได
๔. สํานั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรมมีศัก ยภาพในการทํ างานรวมกั บ เครือ ขายทางดานศิล ปะและ
วัฒนธรรมภายนอก
๕. สามารถบริหารจัดการงบประมาณไดอยางคุมคา
จุดออน (Weakness)
๑. บุคลากรภายในมีนอย และแตละคนมีหนาที่รับผิดชอบทีห่ ลากหลาย มีภาระงานมาก ทําใหไมมี
เวลาทํางานในระดับทองถิ่น
๒. ขาดผูเชี่ยวชาญดานการแสดง
๓. นักศึกษาที่มีศักยภาพทางดานการแสดงมีจํานวนนอย
๔. นักศึกษาที่มีจิตอาสาในการทํางานใหกับสํานักมีจํานวนนอย
๕. งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรใหสํานักมีจํานวนนอย ทําใหจัดซื้อวัสดุอุปกรณ รวมทั้ง
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดไมเพียงพอ
๖. อาคารสถานที่ไมเหมาะสมและคับแคบ
๗. การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีนอย
๘. หนวยงานภายในมหาวิท ยาลัยจัดกิจ กรรมซ้ําซอนกับภารกิจหลักของสํานัก ทําใหผูเขารวม
กิจกรรมของสํานักนอย
โอกาส (Opportunity)
๑. เปนหนวยงานดานศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยแหงเดียวในทองถิ่น
๒. การแสดงของสํานักเปนที่ยอมรับของทองถิ่นและชุมชน
๓. ไดรับความรวมมือจากชุมชนและทองถิ่นเปนอยางดี
๔. ตั้งอยูในพื้นที่ที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งเปนแหลงที่มีองคความรูหลากหลาย

๔
๕. มีผูทรงภูมิปญญาของทองถิ่นจํานวนมากและหลากหลายสาขา
๖. มีเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มีความเขมแข็ง
อุปสรรค (Threat)
๑. งบประมาณจากภายนอกเพื่อสนับสนุนงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงานแตละครั้ง
๒. มีห นวยงานจากภายนอกจํานวนมากที่ดําเนินโครงการคลายคลึงกัน ใชพื้นที่เดียวกัน ทําให
ชุมชนเกิดความเบื่อหนาย

๕
บทที่ ๓ สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ในบทที่ ๓ นี้ จะกลาวถึง โครงสรางการบริหาร และขอมูลพื้นฐานปจจุบันดานอัตรากําลัง ปรัชญา
ปณิธาน อัตลักษณ และเอกลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร ในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะไดกลาวถึง เปาประสงคของยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กลยุทธ มาตรการ/โครงการ รวมทั้งผูรับผิดชอบโครงการ
๓.๑ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
ปรัชญา (Philosophy)
“สืบสานงานศิลปของแผนดิน เสริมสรางทองถิ่นภูมิปญ
 ญา”
ปณิธาน (Determination)
๑. สํานัก ศิล ปะและวัฒ นธรรมจะอนุรัก ษ สืบ สาน พัฒ นา เผยแพรศิลปวัฒ นธรรมภูมิปญ ญา
ทองถิ่นสูสากล
๒. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะเปนศูนยกลางขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
รวบรวมและบริการขอมูล ดานศิลปวัฒนธรรม แหลงทอ งเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใน
จังหวัดราชบุรีสูสากล
๓. สํานัก ศิลปะและวัฒ นธรรมจะสรางเครือขายการเรียนรูท างศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญา
ทองถิ่น ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู และบริการวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
๔. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจะเชิดชูภูมิปญญาทองถิ่นที่ทําประโยชนตอสังคมดานศิลปะและ
วัฒนธรรมสาขาตางๆ
๕. สํานัก ศิล ปะและวัฒ นธรรมจะรวมกับ หนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกในการสงเสริม
บัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
วิสัยทัศน
“สํานักศิลปะและวัฒ นธรรมเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู อนุรักษ สืบสาน สงเสริม สรางสรรค
และเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล”
๓.๒ พันธกิจ
๑. อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
๒. รวบรวมขอมูลและเปนศูนยกลางบริการทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล

๖
๓. สรางเครือขายการเรียนรูและสนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒ นธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๔. เชิดชูปราชญและภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปวัฒนธรรมสาขาตางๆ
๕. สงเสริมบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
๓.๓ อัตลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
“จริงใจ มุง มั่น สรางสรรค”
โดยคําสําคัญมีความหมายดังนี้
จริงใจ หมายถึง ทํางานดวยความจริงใจ ตั้งใจ เสียสละ ซื่อสัตย รับ ผิดชอบ และมีใจรักใน
งานดานศิลปะและวัฒนธรรม (ใฝดี)
มุงมั่น หมายถึง มีเปาหมายในการทํางานเพื่อความสําเร็จ ดวยความขยันอดทน (สูงาน)
สรางสรรค หมายถึง มีความคิดริเริ่ม โดยศึกษาคนควาตลอดเวลาเพื่อ การพัฒ นางานจนเปนที่
ประจักษ (ใฝรู)
๓.๔ เอกลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
“เปนหนวยงานที่อนุรักษ ฟนฟู เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดราชบุรี
และจังหวัดใกลเคียง”
โดยคําสําคัญมีความหมายดังนี้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทองถิ่นของจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกลเคียง หมายถึง ปราชญ
ชาวบาน ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดที่มีพื้นที่ใกลเคียง
๓.๕ ประเด็นยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ใหบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality
Academic Service)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality support
and maintenance of Arts and Culture)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒ นาบุ คลากร และสวัส ดิ ก ารอย างมีคุณ ภาพ (Personnel and
Welfare Development with quality)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนทางศิลปะและวัฒนธรรม (Development
of arts and culture resources and landscapes)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : บริห ารจั ดการงานด านศิล ปะและวัฒ นธรรมของท อ งถิ่น สู ส ากล
(Management and promotion of local arts and culture to the worldwide)

๗
๓.๖ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค /กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ใหบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงตั้งอยูในทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธซึ่งนับวันศิลปวัฒนธรรมเหลานั้นมีแตจะเลือนหายไป ดังนั้น สํานักศิลปะ
และวัฒ นธรรมซึ่ งไดป ฏิบัติง านรวมกับ ทอ งถิ่น มาเปนระยะเวลายาวนานจึง มุง ที่จ ะศึก ษาคนควาและ
รวบรวมองคความรู เพื่อใหสํานักเปนแหลงเรียนรูทางศิลปะและวัฒนธรรม ใหบริการวิชาการ รวมทั้งเพื่อ
การอนุ รัก ษ และสื บ สานงานด านศิล ปะและวัฒ นธรรมของท อ งถิ่ น รวมทั้ ง สรางสรรค กิ จ กรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรใหเปนที่รูจักทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและระดับชาติ
เปาประสงคหลักของสํานัก : อนุรักษ และสืบสานและใหบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
แกหนวยงานภายนอก และเผยแพรสสู ากล
เปาประสงคของยุทธศาสตร :
๑. อนุรักษ สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่น และของชาติพันธ
๒. ประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีจิตสาธารณะและรวมกัน ฟนฟู สืบทอด และเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ถายทอดและเผยแพรความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน และสูสาธารณชนและสากล
๔. พัฒ นาสํานักใหเปนศูนยกลางการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยโดยจัดทําหลักสูตรของกิจ กรรม
ทางดานศิลปวัฒนธรรมและเกณฑมาตรฐาน
กลยุทธที่ ๑.๑ ศึกษา คนควาและรวบรวมศิล ปวัฒ นธรรมและมรดกทางภูมิปญญาของทองถิ่น
เพื่อการอนุรักษและเผยแพร
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็ นยุท ธศาสตร ที่ ๑ :
ให บ ริ ก ารวิ ช าการด าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
มีคุณภาพ

เปาประสงค
๑. อนุรักษ สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาของทองถิ่น และของชาติพันธ
๒. ประชาชนในชุมชนทองถิ่นมีจิตสาธารณะและ
รวมกั น ฟ นฟู สื บ ทอด และเผยแพรศิ ลปะและ
วัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ถายทอดและเผยแพรความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบัน และสูสาธารณชนและสากล
๔. พั ฒ นาสํ านั ก ให เ ป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา
ทรัพ ยากรมนุษยโดยจัดทําหลักสูตรของกิจกรรม
ทางดานศิลปวัฒนธรรมและเกณฑมาตรฐาน

กลยุทธ
กลยุ ท ธ ที่ ๑.๑ ศึ ก ษา ค น คว าและ
รวบรวมศิ ล ปวั ฒ นธรรมและมรดก
ทางภู มิ ป ญ ญาของท องถิ่ นเพื่ อการ
อนุรักษและเผยแพร

กลยุ ท ธ ที่ ๑.๒ พั ฒ นาสํ านั ก ศิ ล ปะ
และวัฒ นธรรมใหเปนศูนย กลางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

๘
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ทํานุบํารุงศิล ปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality support and
maintenance of Arts and Culture)
ภารกิ จ หลั กของสํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมคื อการส งเสริ ม และสนั บ สนุ นให นักศึ กษา อาจารย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชนรูจัก เขาใจและภูมิใจมรดกทางวัฒ นธรรมของทองถิ่นและของชาติ มี
ความตระหนักในการที่จะรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งมีสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒ นธรรม เป นคนรักชาติ และมี จิตสาธารณะ เพื่ อให ศิล ปะและวัฒ นธรรมของไทยได เป นที่
ประจักษถึงความงดงามในเวทีประชาคมอาเซียน ทั้งนี้โดยการถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมลงสูตัวนักศึกษา
ผานการทํ ากิจกรรม/โครงการดานทํ านุบํ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรมที่ตอเนื่อง รวมกันกับ นักศึ กษา อาจารย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชนในทองถิ่น
เปาประสงคหลักของสํานัก : สงเสริม สนับสนุน ฟนฟู พัฒนา เผยแพร อนุรักษ สืบสาน เฝาระวัง
และสรางสรรคงานหรือกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับทองถิ่น
เปาประสงคของยุทธศาสตร :
๑. อนุ รั ก ษ สื บ สาน ฟ น ฟู และทํ า นุ บํ า รุง ศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชาติพัน ธุ โดยการมี สวนรวมของนั ก ศึก ษา อาจารย บุค ลากรของมหาวิท ยาลัย และ
ประชาชนในทองถิ่น
๒. พัฒ นา สรางสรรคงานหรือกิจกรรมทางศิลปะและวัฒ นธรรมรวมกับทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
๓. เผยแพรผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนที่รูจักทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล
๔. สรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นกับหนวยงานภายนอกและสากล
กลยุทธที่ ๒.๑ สรางความตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทอ งถิ่น (ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)
กลยุท ธที่ ๒.๒ สรางสรรค ก ารแสดงทางด านศิ ล ปะและวัฒ นธรรมท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รัก ษ
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลยุทธที่ ๒.๓ เผยแพรงานทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ ๒.๔ สรางเครือขายทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ที่ ๒: ทํ านุ ๑. อนุ รั กษ สื บ สาน ฟ น ฟู และทํ านุ บํ ารุ ง
บํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมอย าง ศิล ปวัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาท องถิ่ น ที่ มี
มีคุณภาพ
ความหลากหลายทางชาติ พั นธุ โดยการมี
ส วนร วมของนั ก ศึ กษา อาจารย บุ ค ลากร
ของมหาวิทยาลัย และประชาชนในทองถิ่น

กลยุทธ
กลยุ ท ธ ที่ ๒.๑ สรางความตระหนั ก
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมและ
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น (ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย)

๙
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
๒. พัฒนา สรางสรรคงานหรือจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมรวมกั บทองถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
๓. เผยแพรผลงานทางดานศิ ลปวัฒ นธรรม
และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให เป น ที่ รู จักทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับสากล
๔. สรางเครือข ายความรวมมือเพื่ อให เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานศิ ลปวัฒนธรรมและภู มิ
ปญญาทองถิ่นกับหนวยงานภายนอกและสากล

กลยุทธ
กลยุ ทธที่ ๒.๒ สรางสรรค การแสดง
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่ อก าร อ นุ รั กษ เผ ย แ พ ร แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กลยุทธที่ ๒.๓ เผยแพรงานทางด าน
ศิ ล ป วั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญ า
ทองถิ่น
กลยุ ท ธ ที่ ๒.๔ สร า งเครื อข ายทาง
ศิ ล ป ะและวั ฒ นธรรมทั้ งภ ายใน
ประเทศและในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอยางมีคุณภาพ
การดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเปนกิจกรรมที่ตองมีความรักและมีจิตอาสาเปนอยางยิ่ง
การจัดสวัสดิการที่ดี และกิจกรรมที่สรางแรงจูงใจ รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมใหมกี ารพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ ดานศิลปะและวัฒนธรรมจะทําใหการดําเนินงานของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เปาประสงคหลักของสํานัก : พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงคของยุทธศาสตร :
๑. บุคลากรของสํานักมีศักยภาพ ทั้งดานความรู ประสบการณ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ใน
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๒. บุคลากรของสํานักมีความตระหนัก ความรัก ความมุงมั่น ความศรัทธา และจิตอาสาในการ
ทํางานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง
๓. บุคลากรของสํานักไดรับสวัสดิการเพื่อ เสริมสรางสุขภาวะที่ดีในการทํางาน และเพื่อใหเกิด
แรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีสุนทรียภาพ
กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและรอบดาน
กลยุทธที่ ๓.๒ สรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ ๓ : พั ฒนา ๑.บุ ค ลากรของสํ านั ก มี ศั ก ยภาพ ทั้ ง ด า น
บุ ค ลากร และสวั ส ดิ ก ารอย า งมี ความรู ประสบการณ ทั ก ษะ และความ
คุณภาพ
เชี่ ยวชาญ ในงานด านทํานุบํ ารุง ศิล ปะและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

กลยุทธ
กลยุ ท ธ ที่ ๓.๑ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุ ค ลากรของสํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมอย างต อเนื่องและรอบ
ดาน

๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค
กลยุทธ
๒. บุ ค ลากรของสํ า นั ก มี ค วามตระหนั ก
ความรัก ความมุ งมั่น ความศรัทธา และจิ ต
อาสาในการทํางานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ใหมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง
๓. บุ ค ลากรของสํานั กได รั บ สวั ส ดิ การเพื่ อ กลยุ ท ธ ที่ ๓.๒ สร างบรรยากาศ
เสริ ม สร างสุ ข ภาวะที่ ดี ในการทํ างาน และ และแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน
เพื่ อ ให เกิ ด แรงจู ง ใจในการขั บ เคลื่ อนงาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีสุนทรียภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนทางศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมุงที่จะพัฒนาหนวยงานพรอมทั้งปรับภูมิทัศนใหบรรยากาศการเรียนรู
และเปนแหลงเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาทองถิ่น
เปาประสงคหลักของสํานัก : พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิทัศนของสํานักใหเปน
แหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงคของยุทธศาสตร :
๑. มีแหลงเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการยอมรับในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ
๒. มีภูมิทัศนที่มีสุนทรียะ มีบรรยากาศการเรียนรู และปลอดภัย รวมทั้งมีสาธารณูปโภคที่อํานวย
ความสะดวกในการศึกษาเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๔.๑ พัฒนาหองภายในอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรูทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ ๔.๒ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิทศั น
ภายนอกอาคาร เพื่อการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ : พั ฒ นา ๑. มีแ หล งเรี ยนรู ท างด านศิ ล ปะ
แหล งเรีย นรูแ ละภู มิทั ศ น ท างศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญา
และวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ไดรับการยอมรับในระดับ
ทองถิ่นและระดับประเทศ
๒. มี ภู มิ ทั ศ น ที่ มี สุ น ท รี ย ะ มี
บ ร ร ย าก าศ ก าร เรี ย น รู แ ล ะ
ปลอดภั ย รวมทั้งมีสาธารณู ปโภค
ที่อํานวยความสะดวกในการศึกษา
เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ
กลยุท ธ ที่ ๔.๑ พั ฒ นาห องภายในอาคาร
สํานั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให เป นแหล ง
เรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุ ท ธ ที่ ๔.๒ พั ฒ นาสาธารณู ป โภค
พื้ น ฐานภายในอาคารสํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรม และภู มิ ทั ศ นภ ายนอกอาคาร
เพื่ อการจั ด กิ จกรรมทางด านศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม

๑๑
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : บริหารจัดการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ
สํานั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป น หน วยงานที่ ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม ฟ น ฟู พั ฒ นา อนุ รั ก ษ และ
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น จึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการงานของสํานักใหดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสํานัก
เป า ประสงค ห ลั ก ของสํ า นั ก : มี ร ะบบบริห ารจัด การที่ ส ง ผลให ก ารดํา เนิ น งานของสํ านั ก มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปาประสงคของยุทธศาสตร :
๑. เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนและมีความโปรงใส
๓. เพื่อ ใหผ ลการดําเนินงานของสํานัก เปนไปตาม เกณฑ ม าตรฐานดานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา
๔. เพื่อเผยแพรงานผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสูสาธารณะ
กลยุทธที่ ๕.๑ บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๕.๒ พัฒนางานของสํานักเปนไปตาม เกณฑมาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ ๕.๓ สงเสริมการประชาสัมพันธงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยางทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็ นยุท ธศาสตร ที่ ๕ :
บริหารจัดการสํ านั กศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธรร ม อย างมี
คุณภาพ

เปาประสงค
๑. เพื่ อใหการดําเนิ นงานของสํ านั กเป นไป
ตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตาม
แผนและมีความโปรงใส
๓. เพื่ อ ให ผ ลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก
เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๔. เพื่ อเผยแพรงานผลการดําเนิ นงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสูสาธารณะ

กลยุทธ
กลยุ ท ธ ที่ ๕.๑ บริ ห ารสํ านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลตามแนว
ทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
กลยุ ท ธ ที่ ๕ .๒ พั ฒ นางานของสํ า นั ก
เป น ไปตาม เกณฑ ม าตรฐานด า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ ๕.๓ สงเสริมการประชาสัมพันธ
งานของสํานั กศิล ปะและวั ฒนธรรมอยาง
ทั่วถึง

๑๒
๓.๗ วิเคราะหความเชื่อมโยงแผนกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กับนโยบายของชาติ และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สูแผนปฏิบัติการประจําป
ยุทธศาสตรชาติ

แผนงาน เปาหมาย
ใหบริการกระทรวง
แผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่
๑ : ใหบริการวิชาการ
ด า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม อย างมี
คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่
๒ : ทํา นุ บํ ารุ งศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมอยางมี
คุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่
๓ : พั ฒ นาบุ ค ลากร
และสวัสดิการอยางมี
คุณภาพ

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป
ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)
เป า หมายเมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนในป พ .ศ.
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตรที่ ๑ ,
๒ และ ๓
ขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา

พ .ร .บ .ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖,
๗, ๘ และ ๑๑ ขอ (๑), (๒) และ

ประชาชนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ (Quality Academic Service)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอยางมีคุณภาพ (Quality Human Resources)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ : จัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางมีคุณภาพ (Quality Environment)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ : เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน และนานาชาติอยางมีคุณภาพ (Quality
Preparing to ASEAN Community)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘ : พัฒนาเครือขายศิษยเกาและชุมชนสัมพันธอยางมีคุณภาพ (Quality Alumni)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๙ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาอยางมีคุณภาพ (Quality ICT)

อัตลักษณ
มหาวิทยาลัย
“ใฝดี ใฝรู สูงาน”
เอกลักษณ
มหาวิทยาลัย
“เปนแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาตะวันออก
บนพืน้ ที่ภาคตะวันตก”

วิสัยทัศน สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู อนุรักษ สืบสาน สงเสริม สรางสรรค
และเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล
กลยุท ธที่ ๑.๑ ศึกษา คน ควาและรวบรวมศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปญญา
ของทองถิ่นเพื่อการอนุรักษและเผยแพร
กลยุ ท ธ ที่ ๑.๒ พั ฒ นาสํา นั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรมใหเ ป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย
กลยุทธที่ ๒.๑ สรางความตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)
กลยุทธที่ ๒.๒ สรางสรรคการแสดงทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู
กลยุทธที่ ๒.๓ เผยแพรงานทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ ๒.๔ สรางเครือขายทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและใน
ระดับสากล
กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
และรอบดาน
กลยุทธที่ ๓.๒ สรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่
๔ : พั ฒ น า แ ห ล ง
เรี ย นรู แ ละภู มิ ทั ศ น
ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม

กลยุท ธที่ ๔.๑ พัฒ นาหองภายในอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเ ปน แหล ง
เรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ ๔.๒ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิทัศนภายนอกอาคาร เพื่อการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่
๕ : บ ริ ห ารจั ด การ
งานด า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น
สูสากล

กลยุทธที่ ๕.๑ บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุท ธที่ ๕.๒ พัฒนางานของสํานักเปน ไปตาม เกณฑมาตรฐานดานการประกั น
คุณภาพการศึกษา
กลยุท ธที่ ๕.๓ สงเสริมการประชาสัมพันธงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ทั่วถึง

อัตลักษณ
จริงใจ
มุงมั่น
สรางสรรค
เอกลักษณ
เปน
หนวยงาน
ที่อนุรักษ
ฟนฟู
เผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรม
และภูมิ
ปญญา
ทองถิ่นของ
จังหวัด
ราชบุรี
และจังหวัด
ใกลเคียง

โครงการส ง เสริ ม
และสนั บสนุ น งาน
ดานการทํ านุ บํารุ ง
ศ า ส น า ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม และภู มิ
ปญญาทองถิ่น

โค ร งก า ร
พั ฒ น าค วาม
เข ม แข็ งขอ ง
สํ า นั ก ศิ ลป ะ
และวัฒนธรรม
โค ร งก า ร
บริการวิชาการ
โครงการบริหาร
จัด การงานของ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ๔ โครงการ / กิจกรรมหลัก
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลลัพธ นักศึกษา ประชาชน มีความรู
คุณธรรม คุณภาพ รวมพัฒนาสังคม

๑๓
บทที่ ๔
ตัวชี้วัดเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ใหบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๑.๑ ศึกษา คนควาและรวบรวมศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปญญาของทองถิ่นเพื่อ
การอนุรักษและเผยแพร
เปาประสงค
๑. อนุรักษ สืบสาน ศิลปะ
และวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาของทองถิ่น และของ
ชาติพันธ

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑.มีขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมและ
มรดกทางภูมิปญญาของทองถิ่นที่
ไดจากการศึกษา คนควาและ
รวบรวม

โครงการ/กิจกรรม
๑. งานศึกษา คนควาและ
รวบรวมขอมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทาง
ภูมิปญญาของทองถิ่น

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๒. ประชาชนในชุมชน
ทองถิ่นมีจิตสาธารณะและ
รวมกัน ฟนฟู สืบทอด และ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๓. ถายทอดและเผยแพร
ความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบัน และสูสาธารณชน
และสากล

๒. มีการประชุม/เสวนาโดยการมี
สวนรวมของบุคลากรของชุมชน/
ทองถิ่น ป ๒๕๕๘ จํานวน ๖ ครั้ง
ป ๒๕๕๙ อยางนอย ๖ ครั้ง

๒. การประชุม/เสวนาโดยการมี
สวนรวมของบุคลากรของ
ชุมชน/ทองถิ่น เพื่อรวบรวม
ขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมและ
มรดกทางภูมิปญญาของทองถิ่น

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๓. มีฐานขอมูล/เว็บไซด จํานวน ๑ ๓. เผยแพรขอมูลทาง
ฐาน
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทาง
ภูมิปญญาของทองถิ่น

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
๔.พัฒนาสํานักใหเปน
ศูนยกลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยโดย
จัดทําหลักสูตรของ
กิจกรรมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เกณฑมาตรฐาน

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. มีหลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยจํานวนอยางนอย ๑
หลักสูตร และผูจํานวนเขารวมกิจกรรม
อยางนอย ๑๐๐ คน
๒. มีการสรางเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรอบรมที่เปนที่ยอมรับจํานวน
อยางนอย ๑ หลักสูตร
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจํานวนอยาง
นอย ๑ ครั้ง

โครงการ กิจกรรม
๑. จัดเตรียมหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๒. พัฒนาเกณฑมาตรฐานของ สํานักศิลปะ
หลักสูตร
และวัฒนธรรม
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๑๔
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ทํานุบํ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมอยา งมีคุณ ภาพ (Quality support and
maintenance of Arts and Culture)
กลยุทธที่ ๒.๑ สรางความตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ ญาทอ งถิ่น (ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)
เปาประสงค
๑. อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ โดยการ
มีสวนรวมของนักศึกษา อาจารย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนในทองถิ่น

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
เพื่อสรางความตระหนักและ
เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน
อยางนอย ๕ โครงการ

โครงการ กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๑. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ สํานักศิลปะและ
สรางความตระหนักในการ
วัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และ
เผยแพรกิจกรรมตอ
สาธารณชน

กลยุท ธที่ ๒.๒ สรางสรรค ก ารแสดงทางด านศิ ล ปะและวัฒ นธรรมท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รัก ษ
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เปาประสงค
๒. พัฒนา สรางสรรคงาน
หรือกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับทองถิ่น
เพื่อการอนุรักษ เผยแพร
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งใน
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับสากล

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. มีผลงานและกิจกรรมดานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่นําเสนอและไดรับ
การยอมรับในระดับชาติ ๑ ประเภท
๒. จํานวนชุดการแสดงที่สรางสรรค
ใหมอยางนอย ๒ ชุด
๓. มีการแสดงเผยแพรอยางนอย
๑๐ ครั้ง
๔. จํานวนผูชมการเผยแพรอยาง
นอย ๑,๐๐๐ คน

โครงการ กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๑. พัฒนาชุดการแสดงใหมเพื่อ สํานักศิลปะ
การเผยแพรและแลกเปลี่ยน และวัฒนธรรม
เรียนรูในระดับสากล
๒. เผยแพรชุดการแสดงตอ
สาธารณชน

กลยุทธที่ ๒.๓ เผยแพรงานทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาทองถิ่น
เปาประสงค
๓. เผยแพรผลงานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหเปนที่รูจัก
ทั้งในระดับชาติและระดับ
สากล

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. ขอมูลทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีการจัดเก็บและรวบรวม

โครงการ กิจกรรม
๑. จัดเก็บและรวบรวมขอมูล
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๑๕
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๒. จํานวนวารสารดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มีการจัดทําอยางนอย ๒ เลม
๓. จํานวนฐานขอมูลหรือเว็บไซต
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีการเผยแพรสู
สาธารณชน ๑ แหลง
๔. จํานวนผูรับขอมูลปละ อยาง
นอย ๕๐๐ คน

โครงการ กิจกรรม
๒. จัดทําวารสารดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
๓. เผยแพรงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นสูสาธารณชนผาน
วารสารและเว็บไซต

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๒.๔ สรางเครือขายทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและในระดับสากล
เปาประสงค
๔. สรางเครือขายความ
รวมมือเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นกับหนวยงาน
ภายนอกและสากล

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. จํานวนเครือขายความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ภายในประเทศและตางประเทศไม
นอยกวา ๒ เครือขาย ตอป
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิด
จากความรวมมือกับเครือขายไม
นอยกวา ๒โครงการ

โครงการ กิจกรรม
๑. สรางเครือขายความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
หนวยงานภายในประเทศและ
ตางประเทศ
๒. จัดกิจกรรมหรือโครงการที่
เกิดจากความรวมมือของ
เครือขาย

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและรอบดาน
เปาประสงค
๑.บุคลากรของสํานักมีศักยภาพ ทั้ง
ดานความรู ประสบการณ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ ในงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
๒.บุคลากรของสํานักมีความตระหนัก
ความรัก ความมุงมั่น ความศรัทธา และ
จิตอาสาในการทํางานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพและมีความ
ตอเนื่อง

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑.จํานวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
อยางนอย ๒ โครงการ/
กิจกรรม
๒. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความสามัคคี และความ
ตระหนัก รักดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางนอย ๒
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ กิจกรรม
๑. สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
๒. จัดกิจกรรมหรือเขารวม
ในกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความสามัคคี และความ
ตระหนัก รักดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๑๖
กลยุทธที่ ๓.๒ สรางบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน
เปาประสงค
๑.บุคลากรของสํานักไดรับ
สวัสดิการเพื่อเสริมสรางสุข
ภาวะที่ดีในการทํางาน และ
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการ
ขับเคลื่อนงานดานศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางมี
สุนทรียภาพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาจิตไมนอยกวา ๒ โครงการ/
กิจกรรม
๒. บุคลากรของสํานักมีคูมือหรือ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน

โครงการ กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาจิตนําสู
คุณภาพชีวิตที่ดี

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๒. โครงการเสริมสรางระบบการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ โดย
การมอบหมายงานที่สอดคลอง
กับความรู ความสามารถและ
สมรรถนะของบุคลากร
๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ศึกษาดูงาน

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษาดูงานไม
นอยกวา ๒ โครงการ/กิจกรรม
๔. ความพึงพอใจของบุคลากรของ ๔. โครงการจัดหาเครื่องมือและ
สํานักไมนอยกวา ๘๐ %
อุปกรณที่ทันสมัยใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน
๕. ความพึงพอใจของบุคลากรของ ๕. โครงการปรับปรุง
สํานักไมนอยกวา ๘๐ %
สภาพแวดลอมในการทํางาน
โดยการการปรับปรุง ซอมแซม
หรือตอเติมอาคารสถานที่
ทํางานและจัดระเบียบสถานที่
ทํางาน

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิทัศนทางศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๔.๑ พัฒนาหองภายในอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนแหลงเรียนรูทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
๑. มีแหลงเรียนรูทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับ
การยอมรับในระดับทองถิ่น
และระดับประเทศ

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. จํานวนหอง หรืออาคารที่เปน
แหลงเรียนรูที่พัฒนา
๒. จํานวนองคความรูทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่จัดแสดง
๓. จํานวนผูใชบริการหรือเขาเยี่ยม
ชม

โครงการ กิจกรรม
๑. จัดนิทรรศการองคความรู
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและชุมชนเพื่อการ
เผยแพร
๒. พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
อาคารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๑๗
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

โครงการ กิจกรรม
๓.จัดนิทรรศการหมุนเวียน
ภายในอาคารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ ๔.๒ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิทศั น
ภายนอกอาคาร เพื่อการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
เปาประสงค
๒. มีภูมิทัศนที่มีสุนทรียะ มี
บรรยากาศการเรียนรู และ
ปลอดภัย รวมทั้งมี
สาธารณูปโภคที่อํานวย
ความสะดวกในการศึกษา
เรียนรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. สาธารณูปโภคที่ไดรับ
การปรับปรุง

๒. ความพึงพอใจที่มีตอ
ภูมิทัศนของสํานัก

โครงการ กิจกรรม
๑. ปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในอาคาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อความ
ปลอดภัยและใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่เอื้อตอการ
จัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : บริหารจัดการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ
สํานั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป น หน วยงานที่ ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม ฟ น ฟู พั ฒ นา อนุ รั ก ษ และ
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น จึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการงานของสํานักใหดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุเปาหมายของสํานัก
กลยุทธที่ ๕.๑ บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
๑. เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสํานักเปนไปตามแผน
อยางมีประสิทธิภาพ
๑.เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามแผน
และมีความโปรงใส

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ แผน
กลยุทธทางการเงิน แผนปฏิบัติ
การ และแผนบริหารความเสี่ยง
อยางละ ๑ แผน
๒. มีการใชจายงบประมาณตาม
แผน

โครงการ กิจกรรม
๑. โครงการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
- กิจกรรมการจัดการความรู

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

๑๘
กลยุ ท ธ ที่ ๕.๒ พั ฒ นางานของสํ านั ก เป น ไปตาม เกณฑ ม าตรฐานด านการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา
เปาประสงค
๑.เพื่อใหผลการดําเนินงาน
ของสํานักเปนไปตาม เกณฑ
มาตรฐานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑. มีระบบและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
๒. มีรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน๑ เลม
๓. มีแผนพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา ๑ แผน

โครงการ กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๑. โครงการงานประกันคุณภาพ สํานักศิลปะ
การศึกษาใหเปนไปตาม
และวัฒนธรรม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒. กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

กลยุทธที่ ๕.๓ สงเสริมการประชาสัมพันธงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยางทั่วถึง
เปาประสงค
๑. เพื่อเผยแพรงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมสูสาธารณะ

ตัวชี้วัดเปาประสงค
๑.มีชองทางการประชาสัมพันธ
(จัดทําวารสาร ฐานขอมูลทาง
เว็บไซต และจดหมายขาวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ,) อยางนอย ๓
ชองทาง

โครงการ กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนางานชอง
ทางการประชาสัมพันธของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการผลิตสื่อประเภท
สิ่งพิมพเพื่อเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

