แผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมำณ 2556-2560
เพื่อถ่ำยทอดสู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม ศักยภำพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีอาคารและสถานที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
S2. มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สง่ เสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
S3. มีการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น เช่น การพัฒนาการเรียน
การสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น
S4. นักศึกษาเข้าใจในบทบาทด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น เช่น มีการจัดตั้งชุมนุม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ชมรมที่ดาเนินการโดยนักศึกษาเอง
S5. มีการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โอกำส (Opportunities)
O1. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
O2. จังหวัดกาแพงเพชร มีเขตโบราณสถาน ที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ
สิ่งแวดล้อม
O3. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นมีการกาหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
O4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและ
กว้างขวางมากขึ้น เช่น สื่อมวลชนท้องถิ่น อินเตอร์เนท
O5. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเข้มแข็ง
O6. มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก ได้มอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
(เรือนไทย) ให้กับมหาวิทยาลัยดูแลเพื่อเป็นสานักศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับชุมชน ท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weakness)
W1. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
W2. ยังไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชร
W3. ยังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น หอศิลปะดุริยนาฏ
ไม่พร้อม ห้องสมุดวัฒนธรรม และการจัดนิทรรศการถาวร เป็นต้น
W4. ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงทาให้งานวิจัย
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีน้อย
W5. วารสารของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ยังไม่ได้เข้าฐาน TCI
อุปสรรค (Threats)
T1. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอก ยังขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญต่องานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม/โครงการทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
T2. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากวัฒนธรรมต่างชาติและการปลูกฝังจิตสานึกการอนุรกั ษ์ความเป็นไทยค่อนข้างน้อยลง
T3. สภาวการณ์ของเศรษฐกิจที่ผันผวน ส่งผลต่อการแสวงหารายได้จนทาให้ละเลยการดารงไว้
ซึ่งประเพณีไทย
T4. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับสูงบ่อยๆ ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
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แบบสรุปผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ปัจจัยภำยใน
ปัจจัยภำยใน
นำหนัก
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีอาคารและสถานที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
0.10
ศิลปกรรมท้องถิ่น
S2. มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สง่ เสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 0.10
S3. มีการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เป็นต้น
0.10
S4. นักศึกษาเข้าใจในบทบาทด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น เช่น มีการจัดตั้งชุมนุมด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ชมรมที่ดาเนินการโดย
0.08
นักศึกษาเอง
S5. มีการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0.10
รวมจุดแข็ง
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
0.08
W2. ยังไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดกาแพงเพชร
0.08
W3. ยังขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น หอศิลปะดุริยนาฏไม่พร้อม ห้องสมุดวัฒนธรรม และ
0.10
การจัดนิทรรศการถาวร เป็นต้น
W4. ขาดการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงทาให้งานวิจัยทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีน้อย
0.13
W5. วารสารของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ยังไม่ได้เข้าฐาน TCI
0.13
รวมจุดอ่อน
รวมปัจจัยภำยใน
1.00
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คะแนน

นำหนักคะแนน

3

0.30

4
3
5

0.32
0.30
0.35

5

0.50
1.77

4
3
3

0.32
0.24
0.30

5
4

0.65
0.52
2.03

ปัจจัยภำยใน
ปัจจัยภำยนอก
โอกำส (Opportunities)
O1. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
O2. จังหวัดกาแพงเพชร มีเขตโบราณสถาน ที่ได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
O3. องค์กร/หน่วยงานในท้องถิ่นมีการกาหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
O4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น เช่น สื่อมวลชนท้องถิ่น
อินเตอร์เนท
O5. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและเข้มแข็ง
O6. มูลนิธิปริยัติศึกษา ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้มอบพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (เรือนไทย) ให้กับมหาวิทยาลัยดูแลเพื่อเป็นสานักศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้กับชุมชน ท้องถิ่น
รวมโอกำส
อุปสรรค (Threats)
T1. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอก ยังขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญต่องานด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม/โครงการทางการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
T2. ค่านิยมของสังคมไทยทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติและการปลูกฝัง
จิตสานึกการอนุรักษ์ความเป็นไทยค่อนข้างน้อยลง
T3. สภาวการณ์ของเศรษฐกิจที่ผันผวน ส่งผลต่อการแสวงหารายได้จนทาให้ละเลยการดารงไว้ซึ่งประเพณีไทย
T4. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับสูงบ่อยๆ ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
รวมอุปสรรค
รวมปัจจัยภำยนอก
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นำหนัก

คะแนน

นำหนักคะแนน

0.08
0.10

3
4

0.24
0.40

0.08
0.08

3
4

0.24
0.32

0.13
0.13

5
5

0.65
0.65
2.50

0.10

4

0.40

0.08

3

0.24

0.10
0.12

3
5

0.30
0.60
1.54

1.00

แผนกลยุทธ์ปีงบประมำณ 2556-2560 เพื่อถ่ำยทอดสู่แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ปรัชญำ
สืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
พันธกิจ
1. ทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่
2. เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
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เอกลักษณ์

อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานประเพณี เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
วัฒนธรรมองค์กร
เป็นองค์กรที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ค่ำนิยมขององค์กร
ค่ำนิยมขององค์กร : ACT
A = Activity of Art: การกระตือรือร้นด้านศิลปะ
C = Culture Conservation: วัฒนธรรม
T = Tradition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้ 1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบารุง เผยแพร่ทั้งในประเทศและ
วัฒนธรรมอาเซียน
ต่างประเทศ
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและ
การวิจัย
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์
1.อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะ
1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม
และวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วฒ
ั นธรรมอาเซียน ทานุบารุง เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและ
ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
2. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะ
เรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา
และการวิจัย
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็น 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและ
ระบบและมีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชีวัด กลยุทธ์ งำน/โครงกำร ของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
เป้ำประสงค์ : ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์มหำวิทยำลัยที่ 2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์หน่วยงำน : ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
มำตรกำร : 1) ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1) จานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
30 คน ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและ
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไทย
2) จานวนครั้งในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
4 ครั้ง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งำน/โครงกำร
1.โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมระดับอาเซียนและระดับสากล
2.โครงการราชภัฏวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยและสากล

งบประมำณ
450,000

แหล่งงบ
แผ่นดิน

400,000

แผ่นดิน

ประเด็นยุทธศำสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
เป้ำประสงค์ : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์มหำวิทยำลัยที่ 2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์หน่วยงำน : สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มำตรกำร : 1) จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสานึกเพื่อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย 3) สนับสนุน ยกย่องและเชิดชูผู้ทาคุณประโยชน์หรือมีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
งำน/โครงกำร
งบประมำณ แหล่งงบ
ตัวชีวัด
1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
1,000 คน สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและ
1.โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
20,000
แผ่นดิน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.โครงการอบรมมารยาทไทยและประกวด
50,000
แผ่นดิน
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
มารยาทไทย
และความเป็นไทย
3.โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้าง
20,000
แผ่นดิน
2) จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและ
8
คุณธรรมจริยธรรม
วัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการ
4.โครงการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
60,000
แผ่นดิน
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
5.โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์
60,000
แผ่นดิน
6.โครงการทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 60,000
แผ่นดิน
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เป้ำหมำย
ตัวชีวัด
3) จานวนนักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลภายนอก
8 คน
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นผู้นาคุณประโยชน์หรือ
มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

งำน/โครงกำร

งบประมำณ

แหล่งงบ

7.โครงการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
8.โครงการอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ
9.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชมรมอนุรักษ์
สืบสาน นาฏศิลป์ไทย
10.โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (สนับสนุนคณะและแม่สอด)

50,000

แผ่นดิน

50,000

แผ่นดิน

20,000

แผ่นดิน

50,000

แผ่นดิน

120,000

แผ่นดิน

งบประมำณ

แหล่งงบ

50,000

แผ่นดิน

60,000

แผ่นดิน
แผ่นดิน

150,000

(งบ.บริการ
วิชาการ)

132,500

แผ่นดิน

ประเด็นยุทธศำสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
เป้ำประสงค์ : สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
กลยุทธ์มหำวิทยำลัยที่ 2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์หน่วยงำน : พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
มำตรกำร : 1) พัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัยระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
งำน/โครงกำร
ตัวชีวัด
1) จานวนกิจกรรมการบริการวิชาการด้านศิลปะ 4 กิจกรรม สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้และ
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์
และวัฒนธรรม
ให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
อาเซียน (งบสานักฯ)
2) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ
300 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
2.โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
(งบบริการวิชาการ)
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์
อาเซียน (งบอาเซียน)
4.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
(งบบริการวิชาการ)
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(งบ.อาเซียน)

ประเด็นยุทธศำสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
เป้ำประสงค์ : มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์มหำวิทยำลัยที่ 2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์หน่วยงำน : สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มำตรกำร : 1) พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่าย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
งำน/โครงกำร
ตัวชีวัด
1) จานวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
3 ครั้ง สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 1.โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
งานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2) จานวนเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3
2.โครงการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เครือข่าย
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
เป้ำประสงค์ : การส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
กลยุทธ์มหำวิทยำลัยที่ 2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์หน่วยงำน : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
มำตรกำร : 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
งำน/โครงกำร
ตัวชีวัด
1) จานวนกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการ 3 กิจกรรม ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ
บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
การสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
2) จานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
20 คน
การส่งเสริมและสนับสนุนการ บูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษาและการวิจัย
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1. โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมำณ

แหล่งงบ

100,000

แผ่นดิน

370,000

แผ่นดิน

งบประมำณ

แหล่งงบ

30,000

แผ่นดิน

20,000

แผ่นดิน

ประเด็นยุทธศำสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
เป้ำประสงค์ : สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์มหำวิทยำลัยที่ 2.3.1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์หน่วยงำน : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำร : 1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2) กากับติดตามและประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจากการพัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากลเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
เป้ำหมำย
กลยุทธ์
งำน/โครงกำร
งบประมำณ
แหล่งงบ
ตัวชีวัด
1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและกลไก 4 คะแนน พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและ
1.โครงการการประกันคุณภาพ
10,000
บก.ศ.
การบริหารจัดการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2.โครงการพัฒนาบุคลากร
40,000
บก.ศ.
3.โครงการบริหารงานสานักงาน
40,000
บก.ศ.
4.โครงการจัดทารายงานประจาปี
20,000
บก.ศ.
5.โครงการจัดทาวารสารสานักศิลปะและ
30,000
แผ่นดิน
(งบ.บริ
การวิชาการ)
วัฒนธรรม(งบบริการวิชาการ)
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ตัวชีวัด เป้ำหมำยและเกณฑ์กำรให้คะแนนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมำณ พ.ศ.2560
เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด

นำหนัก เป้ำหมำย
ข้อมูลพืนฐำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
(%)
2560 2557 2558 2559
1
2
3
4
5
10
30 คน
10 คน 20 คน 30 คน 40 คน 50 คน

1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการ 1) จานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ กิจกรรม การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วัฒนธรรม
2) จานวนครั้งในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
9
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและ 1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
8
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา
ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะ พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรม
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จริยธรรมและความเป็นไทย
2) จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและ
8
วัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
3) จานวนนักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลภายนอก
8
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นผู้นาคุณประโยชน์หรือ
มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็น 1) จานวนกิจกรรมการบริการวิชาการด้านศิลปะ
7
แหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ และวัฒนธรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ
10
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อาเซียน

5 ครั้ง

-

-

-

2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง

1,000
คน

-

-

-

500
คน

8
โครงการ

-

-

-

8 คน

-

-

-

2
กิจกรรม
80 คน

-

-

-

-

-

-
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600
คน

700
คน

800
คน

1,000
คน

5
6
7
8
9
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
4 คน

5 คน

6 คน

7 คน

8 คน

1
2
3
4
5
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
50
60
70
80
90
คน
คน
คน
คน
คน

หมำยเหตุ

นำหนัก เป้ำหมำย
ข้อมูลพืนฐำน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
หมำยเหตุ
(%)
2560 2557 2558 2559
1
2
3
4
5
4. มีเครือข่ายด้านศิลปะและ
1) จานวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
8
3 ครั้ง
1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2) จานวนเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
8
4
1
2
3
4
5
เครือข่าย
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
5. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะ 1) จานวนกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการ
7
2
1
2
3
4
5
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
กิจกรรม
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
การสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
2) จานวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
7
30 คน
10
20
30
40
50
การส่งเสริมและสนับสนุนการ บูรณาการด้าน
คน
คน
คน
คน
คน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ 1) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและ
10
4
1
2
3
4
5
บริหารจัดการที่เป็นระบบและ
กลไกการบริหารจัดการงานด้านศิลปะและ
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
มีประสิทธิภาพ
วัฒนธรรม
เป้ำประสงค์

ตัวชีวัด
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แผนที่ยุทธศำสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
17. การบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
15. การบรรลุเป้าหมายตาม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

16. ได้รับการยอมรับรองมาตรฐานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จาก สมศ. สกอ. กพร.

13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้ผลงานวิจัย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
8. บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

9. ผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมมีคุณภาพ

5. พัฒนาระบบและกลไกรองรับการ
บริหารจัดการ
- ระบบบริหารจัดการที่ดี
- ระบบงานประชาสัมพันธ์
-ระบบการบริหารงานบุคลากร
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- ระบบการประกันคุณภาพ

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้

14. มีเครือข่ายบุคลากรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

10. ชุมชนและท้องถิ่นอยู่ดีมีสุขมี
วัฒนธรรมและศีลธรรม พึ่งพาตนเองได้

6. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
- พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมสาหรับนักศึกษา
- พัฒนาด้านการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้

2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้ง
อาจารย์ ผู้บริหารและสายสนับสนุน

11. มีองค์ความรู้และงานวิจัย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

มิติด้ำน
คุณภำพ
12. ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน

7. พัฒนาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่สากล
- อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
เพื่อปลูกจิตสานึกและเกิดความหวงแหนให้กับนักศึกษาและประชาชน
- ทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา พร้อมกับจัดให้มีการบริการวิชาการ
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น

3. พัฒนาการจัดการความรู้และ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
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4. พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรม

มิติด้ำน
ประสิทธิผล

มิติด้ำน
ประสิทธิภำพ

มิติด้ำน
พัฒนำองค์กร

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชีวัด และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่นและมีคุณภาพสู่อาเซียน
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

1. ทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2. เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้าน
3. บริการวิชาการด้านศิลปะและ
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่สากลภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล

4. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ

อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

เป้าประสงค์

1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รบั การ
อนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบารุง เผยแพร่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่ง
เรียนและให้บริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอาเซียน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

2. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

3. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็น 4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและ
แหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้าน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอาเซียน

ตัวชี้วัด

ตัวบ่งชี้ที่ 1 และ ตัวบ่งชีท้ ี่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 3 , 4 , 5

ตัวบ่งชี้ที่ 6 , 7
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4. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5.ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและ
กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
ต่างประเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 8 , 9

6.สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ

6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
บูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา
และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 10

ตัวบ่งชี้ที่ 11

ผลกำรทบทวนแผนกลุทธ์ปีงบประมำณ 2556-2560
เพื่อถ่ำยทอดสู่แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2560
ประเด็น
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

วัตถุประสงค์

ค่านิยมหลัก

ปีงบประมำณ 2559
เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
1. ทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือ
พันธกิจอื่นๆ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
1. เพื่อทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
3. เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
หรือพันธกิจอื่นๆ
5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
CULTURE
C = Conservation : การอนุรักษ์ , รักษาดารงไว้
U = Utilization : การนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
L = Learning : ศึกษา , ค้นคว้าวิจัย , พัฒนาองค์ความรู้
T = Tradition : ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา
U = Unity : การรวมตัว , เป็นน้าหนึ่งใจเดียว
R = Responsibility : รับผิดชอบ ทุ่มเท จนสาเร็จ
E = Education Integration : บูรณาการการศึกษา
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ปีงบประมำณ 2560
เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน
1. ทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา
และการวิจัย
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
1. เพื่อทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. เพือ่ เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. เพื่อบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษาและการวิจัย
5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
ACT
A = Activity of Art: การกระตือรือร้นด้านศิลปะ
C = Culture Conservation: วัฒนธรรม
T = Tradition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา

ประเด็น
เอกลักษณ์

ปีงบประมำณ 2559
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานประเพณี เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

ปีงบประมำณ 2560
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานประเพณี เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

วัฒนธรรม
องค์กร
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

เป็นองค์กรที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เป็นองค์กรที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน
1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบารุง เผยแพร่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและให้บริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
5. ส่งเริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอาเซียน
4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

กลยุทธ์
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1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมทานุบารุง เผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการ
วิจัย
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอาเซียน
4. สร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็น
ตัวชี้วัด

ปีงบประมำณ 2559
1) จานวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) จานวนครั้งในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทานุบารุง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4) จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
5) จานวนโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
6) จานวนนักศึกษาหรือบุคลากรหรือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เป็นผู้นาคุณประโยชน์หรือมีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) จานวนกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือด้านบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยระหว่างหน่วยงาน
8) จานวนกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
9) ระดับความสาเร็จในการพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
10) จานวนเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนหรือพันธกิจอื่นๆ
12) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
13) จานวนชิ้นงานที่เกิดจากบุคลากรสายสนับสนุน เช่น งานวิจัย นวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี
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ปีงบประมำณ 2560
1) จานวนโครงการ/กิจกรรมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
2) จานวนครั้งในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
3) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
4) จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทานุบารุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
5) จานวนนักศึกษาหรือบุคลากรหรือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นผู้นา
คุณประโยชน์หรือมีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) จานวนกิจกรรมการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
7) จานวนกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
8) จานวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
9) จานวนเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10) ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย
11) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

