แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา
สืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กาแพงเพชรศึกษา
พันธกิจ
1. ทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กาแพงเพชรศึกษา
2. เผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน บริการวิชาการและการวิจัย
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทานุบารุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กาแพงเพชรศึกษา
2. เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน บริการวิชาการและการวิจัย
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ
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เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้กาแพงเพชรศึกษา เพื่อเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน
วัฒนธรรมองค์กร
ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
ค่านิยมขององค์กร
ค่านิยมขององค์กร : ACT
A = Artistic of Art: การกระตือรือร้นด้านศิลปะ
C = Culture Conservation: วัฒนธรรม
T = Tradition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กาแพงเพชรศึกษา

1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการทานุบารุง
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กาแพงเพชรศึกษา
2. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กาแพงเพชรศึกษา
3. มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สากล
4. มีการการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน
บริการวิชาการและการวิจัย
5. มีระบบสารสนเทศเพือ่ เป็นฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของแผน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
กำแพงเพชรศึกษำ

วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชร
ศึกษำ

เป้าประสงค์
1. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
2. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กำแพงเพชรศึกษำ
3. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล

กลยุทธ์
1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
2. เพื่อเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และสร้ำง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
เครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำน
4. มีกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียน กำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
กำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
กับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและ
กำรวิจัย
4. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็น
5. มีระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม 5.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของ
6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ 6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิภำพ
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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วัตถุประสงค์ของแผน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ งาน/โครงการ ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของแผน : 1. เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ
เป้าประสงค์ : 1. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
2. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ 5 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน
กลยุทธ์หน่วยงาน : 1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
มาตรการ : 1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
2) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญำท้องถิ่น
3) พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
4) สนับสนุน ยกย่องและเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์หรือมีผลงำนดีเด่นทำงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1) จำนวนนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชน 1,000 คน
ท้องถิ่นที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย
2) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
8 โครงกำร
ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและควำมเป็นไทย
3) จำนวนนักศึกษำหรือบุคลำกรหรือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นที่
6 คน
ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเป็นผู้นำคุณประโยชน์หรือมีผลงำนดีเด่น
ทำงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น

กลยุทธ์
1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง ส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กำแพงเพชรศึกษำ
2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
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งาน/โครงการ
1.โครงกำรอบรมมำรยำทไทยและกำรประกวดมำรยำทไทย
2.โครงกำรนิทรรศกำรรำชภัฏกำแพงเพชรวิชำกำร
3.โครงกำรคัดเลือกบุคคลดีเด่นทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
4.โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5.โครงกำรพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
6.โครงกำรพิธีไหว้ครูนำฏศิลป์
7.โครงกำรทำนุบำรุง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
8.โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขันด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
9.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหอศิลป์เพื่อกำรเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมสมัย
10.โครงกำรจัดนิทรรศกำรประดับดอกดำวเรืองเพื่อร่วมพิธี
ถวำยพระเพลิงพระบรมศพ

งบประมาณ

แหล่งงบ

100,000
20,000
20,000
30,000
60,000
60,000
60,000
120,000
60,000

แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

50,000

แผ่นดิน

วัตถุประสงค์ของแผน : 2. เพื่อเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ
เป้าประสงค์ : 3. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ 5 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน
กลยุทธ์หน่วยงาน : 3. ส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
มาตรการ : 1) ส่งเสริมและะสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่สำกล 2) สร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ทั้งในระดับประเทศและต่ำงประเทศ
ตัวชี้วดั
4) จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
5) จำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

เป้าหมาย
6 ครั้ง
5 ครือข่ำย

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

150,000

แผ่นดิน

110,000

แผ่นดิน

150,000

แผ่นดิน

ส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำย
1.โครงกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล 2.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร งำนวิจัยด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงกำรอบรมค่ำยเยำวชนนำฏศิลป์อำเซียนเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

วัตถุประสงค์ของแผน : 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ
เป้าประสงค์ : 4. มีกำรกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ 5 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน
กลยุทธ์หน่วยงาน : 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
มาตรการ : 1.สนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
2.ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมหรือกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมาย
ตัวชี้วดั
6) จำนวนนวัตกรรมหรือมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
2 นวัตกรรม
เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
7) จำนวนกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและ
3 กิจกรรม
วัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
8) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะ 3 กิจกรรม
และวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำร
วิจัย

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

งบประมาณ

แหล่งงบ

ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำร
วิชำกำรและกำรวิจัย

1.โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
2.โครงกำร 1 หน่วย 1 ศิลปวัฒนธรรม
3.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑสถำนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกำแพงเพชร
4.โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปวัฒนธรรมของ
พิพิธภัณฑสถำน
5.โครงกำรจัดทำวำรสำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
6.โครงกำรส่งเสริมวิจัยด้ำนศิลปวัฒนธรรม

90,000
150,000
50,000

แผ่นดิน
แผ่นดิน
แผ่นดิน

80,000

แผ่นดิน

80,000
40,000

แผ่นดิน
แผ่นดิน
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วัตถุประสงค์ของแผน : 4. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ
เป้าประสงค์ : 5. มีระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ 5 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน
กลยุทธ์หน่วยงาน : 5.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
มาตรการ : 1.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ตัวชี้วดั
9) ระดับควำมสำเร็จกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็น
ฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

เป้าหมาย
3 คะแนน

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูล
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

1.โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ

แหล่งงบ

100,000

แผ่นดิน

วัตถุประสงค์ของแผน : 5. เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ
เป้าประสงค์ : 6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ 5 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน
กลยุทธ์หน่วยงาน : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ
มาตรการ : 1) พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
2) กำกับติดตำมและประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบจำกกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่สำกลเพื่อนำมำพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ตัวชี้วดั
10) ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบและกลไกกำร
บริหำรจัดกำรงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมาย
4 คะแนน

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1.โครงกำรกำรประกันคุณภำพ
2.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
3.โครงกำรบริหำรงำนสำนักงำน
4.โครงกำรบริหำรงำนสำนักงำนพิพิธภัณฑสถำน
จังหวัดกำแพงเพชร
5.โครงกำรจัดทำรำยงำนประจำปีสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ

แหล่งงบ

10,000
49,000
40,000
20,000

บก.ศ.
บก.ศ.
บก.ศ.
บก.ศ.

20,000

แผ่นดิน

ตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและ
ประชำชนในชุมชนท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และกำแพงเพชรศึกษำ

1) จำนวนนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและ
ประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทำนุบำรุงชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและควำมเป็นไทย
2) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็น
ไทย
3) จำนวนนักศึกษำหรือบุคลำกรหรือบุคคลใน
ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเป็นผู้นำ
คุณประโยชน์หรือมีผลงำนดีเด่นทำงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น
4) จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
5) จำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม

2. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
สู่สำกล

3. เกิดกำรบูรณำกำรด้ำน
6) จำนวนนวัตกรรมหรือมำตรฐำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
กำรเรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและ 7) จำนวนกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ
กำรวิจัย
และวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
8) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำร
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐาน
(%)
2561 2558 2559 2560
12
1,000
คน

1
800

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
5
900 1,000 1,100 1,200

9

10
โครงกำร

-

-

-

9

3 คน

-

-

-

1
คน

2
คน

3
คน

4
คน

5
คน

9

12 ครัง้

-

-

-

3
ครั้ง

4
ครั้ง

5
ครั้ง

6
ครั้ง

7
ครั้ง

9

3
เครือข่ำย
2 งำน

-

-

-

-

-

-

5
กิจกรรม
2
กิจกรรม

-

-

-

-

-

-

12
9
9
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7
8
9
10
11
โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

1
2
3
4
5
เครือข่ำย เครือข่ำย เครือข่ำย เครือข่ำย เครือข่ำย
1
2
ชิ้นงำน
ชิ้นงำน
3
4
5
6
7
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
1
2
3
4
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

หมายเหตุ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4. มีระบบสำรสนเทศเพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำร
บริหำรจัดกำรที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ

9) ระดับควำมสำเร็จกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อเป็นฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
10) ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม

น้าหนัก เป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐาน
เกณฑ์การให้คะแนน
หมายเหตุ
(%)
2561 2558 2559 2560
1
2
3
4
5
12
3
1
2
3
4
5
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
10

4
คะแนน
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-

-

-

1
2
3
4
5
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

แผนที่ยุทธศาสตร์ ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กาแพงเพชรศึกษา
17. กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
15. กำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

16. ได้รับกำรยอมรับรองมำตรฐำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จำก สมศ. สกอ. กพร.

13. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้ใช้ผลงำนวิจัย
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
8. บัณฑิตมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

9. ผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรมมีคุณภำพ

5. พัฒนำระบบและกลไกรองรับกำร
บริหำรจัดกำร
- ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี
- ระบบงำนประชำสัมพันธ์
-ระบบกำรบริหำรงำนบุคลำกร
- ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
- ระบบกำรประกันคุณภำพ

1. พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเรียนรู้

14. มีเครือข่ำยบุคลำกรทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม

10. ชุมชนและท้องถิ่นอยู่ดีมีสุขมี
วัฒนธรรมและศีลธรรม พึ่งพำตนเองได้

6. พัฒนำคุณภำพบัณฑิต
- พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมสำหรับนักศึกษำ
- พัฒนำด้ำนกำรเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม
- พัฒนำแหล่งเรียนรู้

2. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทั้ง
อำจำรย์ ผู้บริหำรและสำยสนับสนุน

11. มีองค์ควำมรู้และงำนวิจัย
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภำพ

มิติด้าน
คุณภาพ
12. ระบบและกลไกในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำมีมำตรฐำน

7. พัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชำติสู่สำกล
- อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปัญญำไทย
เพื่อปลูกจิตสำนึกและเกิดควำมหวงแหนให้กับนักศึกษำและประชำชน
- ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ให้มีกำรสืบทอดและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
- เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษำและประชำชนในท้องถิ่น
- ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ พร้อมกับจัดให้มีกำรบริกำรวิชำกำร
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น

3. พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และ
วัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วม
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4. พัฒนำองค์ควำมรู้งำนวิจัย
และนวัตกรรม

มิติด้าน
ประสิทธิผล

มิติด้าน
ประสิทธิภาพ

มิติด้าน
พัฒนาองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของแผน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร : มหำวิทยำลัยที่มีควำมพร้อมในกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

1. ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ

2. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น สู่สำกล

3. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำร
เรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย

4.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กำแพงเพชรศึกษำ

2.เพื่อเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำย
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น สู่สำกล

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำร
เรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย

4. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

5. เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภำพ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ

เป้ำประสงค์

1. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและ
ประชำชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำร
ทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ

2. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ

กลยุทธ์

1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ

2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 3. ส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และสร้ำง
เครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล

ตัวชี้วัด

ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2 , 3

3. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
สู่สำกล

ตัวบ่งชี้ที่ 4 , 5
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4. มีกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 5. มีระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำน
ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน ข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
ปัญญำท้องถิ่น

6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิภำพ

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำร
บูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน บริกำร
วิชำกำรและกำรวิจัย

5.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

6.พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ตัวบ่งชี้ที่ 6 , 7 , 8

ตัวบ่งชี้ที่ 9

ตัวบ่งชี้ที่ 10

ผลการทบทวนแผนกลุทธ์ปีงบประมาณ 2561-2565
เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็น
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

วัตถุประสงค์

ค่ำนิยมหลัก

ปีงบประมาณ 2561
เป็นหน่วยงำนที่อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กร
เรียนรู้วัฒนธรรมอำเซียน
แห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ
1. ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1. ทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม และพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
2. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
3. บริกำรวิชำกำรและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 2. เผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
และวัฒนธรรมอำเซียน
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำร
4. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
สอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
กิจกรรมนักศึกษำและกำรวิจัย
4. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ
1. เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1. เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
2. เพื่อเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
3. เพื่อบริกำรวิชำกำรและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
2. เพื่อเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอำเซียน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำร
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
สอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
กิจกรรมนักศึกษำและกำรวิจัย
4. เพื่ อพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่อ เป็ นฐำนข้อมู ล ด้ ำนศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิ ปัญ ญำ
5. เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
ท้องถิ่น
ประสิทธิภำพ
5. เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภำพ
ACT
ค่านิยมขององค์กร : ACT
A = Activity of Art: กำรกระตือรือร้นด้ำนศิลปะ
A = Artistic of Art: กำรกระตือรือร้นด้ำนศิลปะ
C = Culture Conservation: วัฒนธรรม
C = Culture Conservation: วัฒนธรรม
T = Tradition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมำ
T = Tradition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมำ
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ประเด็น
เอกลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ปีงบประมาณ 2560
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนประเพณี เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สำกล
เป็นองค์กรที่ตระหนักและเห็นคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม
อำเซียน
1. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับกำรทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป
2. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและควำมเป็นไทย
3. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนและให้บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอำเซียน
5. ส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรม
นักศึกษำและกำรวิจัย
6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ
ต่อไป
2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
4. พัฒนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอำเซียน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียน
กำรสอน กิจกรรมนักศึกษำและกำรวิจัย
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ปีงบประมาณ 2561
เป็นแหล่งเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ เพื่อเสริมพลังปัญญำของแผ่นดิน
ตระหนักและเห็นคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้กำแพงเพชรศึกษำ
1. นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
2. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
3. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำกล
4. มีกำรกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน
บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
5. มีระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ

1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กำแพงเพชรศึกษำ
2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำแพงเพชรศึกษำ
3. ส่งเสริมให้เกิดกำรเผยแพร่และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น สู่สำกล
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำร
เรียนกำรสอน บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
5.พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ประเด็น
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2560
1) จำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทำนุบำรุง
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย
2) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย
3) จำนวนนักศึกษำ อำจำรย์หรือบุคคลภำยนอกที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเป็นผู้นำ
คุณประโยชน์หรือมีผลงำนดีเด่นทำงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
4) จำนวนนักศึกษำและบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม กำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ
และวัฒนธรรม
5) จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
6) จำนวนครั้งในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
7) จำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
8) จำนวนกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
9) จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
10) จำนวนโครงกำรหรือรำยวิชำที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
11) จำนวนอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบูร
ณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมนักศึกษำและกำรวิจัย
12) ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ปีงบประมาณ 2561
1) จำนวนนักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำม
เป็นไทย
2) จำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ทำนุบำรุงชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย
3) จำนวนนักศึกษำหรือบุคลำกรหรือบุคคลในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเป็นผู้นำ
คุณประโยชน์หรือมีผลงำนดีเด่นทำงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่น
4) จำนวนครั้งในกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
5) จำนวนเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
6) จำนวนนวัตกรรมหรือมำตรฐำน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่น
7) จำนวนกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
8) จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน
บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัย
9) ระดับควำมสำเร็จกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อเป็นฐำนข้อมูล ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
10) ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม

