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สํานักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 ก 

คํานํา 
 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดทําแผนกลยุทธ์เล่มน้ีขึ้นเพ่ือใช้
เป็นคู่มือในการกําหนดเป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ ผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน
คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์ประจํา และเจ้าหน้าที่) 
และคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

แผนกลยุทธ์ฯ ฉบับน้ี มีการทบทวนและจัดทําเพ่ือใช้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทํา
โดยผ่านกระบวนการการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT) การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา การกําหนดวิสัยทัศน์ การต้ังเป้าหมาย การกําหนดแผนดําเนินงาน และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ภายใต้กรอบแนวคิดและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 , แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 
และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 , กรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี 
ของกระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 3 ปี 
(2563-2565) และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์รวมถึง
กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการตอบสนองให้ผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับน้ีได้ผ่าน
การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับทบทวนแผน จากคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างย่ิงว่า สํานักจะสามารถดําเนินงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ
เป็นอย่างดีของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกฝ่าย ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 
 
 
 
 
 อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย 
 ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
 
 

หน้า 
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 ประวัติความเป็นมาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4 
 โครงสร้างการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 5 
บทที่ 2 การประเมินสภาพการณป์ัจจุบันของสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม 7 
 การวิเคราะห์ SWOT 7 
บทที่ 3 สาระสาํคญัของแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 8 
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 ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์สํานักศลิปะและวัฒนธรรมกับแนวคิดของหน่วยงานหลัก 9 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 
 กลยุทธ์ 10 
 วัตถุประสงค์ของแผน 10 
 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 10 
 ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 11 
 โครงการที่จะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์ 12 
 ตารางแสดงเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย 13 
ภาคผนวก ก.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2568 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

แผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2568 น้ี จัดทําขึ้นภายใต้กรอบ
แนวคิดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 
4 (S4) อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นอกจากน้ี ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 , 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560- 2579 และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 , กรอบทิศทางการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมระยะ 20 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึงระยะ 3 ปี (2563-2565) และยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทําแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี โดยการรับฟังความคิดเห็นจากคณะทํางาน
ของสํานัก ทั้งผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แผนกลยุทธ์น้ี
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง มีกระบวนการจัดทําแผน ดังน้ี 

1. จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณา ทบทวน และวิเคราะห์วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดของแผนท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย
และของชาติ เพ่ือบูรณาการความเช่ือมโยง 

2. จัดประชุมทบทวนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS และกําหนดค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสํานัก 

3. จัดประชุมเพ่ือศึกษาเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การกําหนดทิศทางในการทํางาน 

4. ร่วมกันพิจารณาจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์รายละเอียดด้านกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และเป้าหมายของตัวช้ีวัดในแต่ละเป้าประสงค์ที่
เหมาะสม 

5. นํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์เสนอต่อคณะกรรมการประจําของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําและทบทวนแผน 

6. ร่วมกันพิจารณานําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มา
กําหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแต่ละกลยุทธ์ ให้สามารถตอบตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานัก รวมทั้งกําหนดงบประมาณการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ 

7. นํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ที่ปรับแล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

8. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ต่ออาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 
จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ด้าน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี พ.ศ. 2565 – 2568 โดยมี 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ และ 16 
ตัวช้ีวัด โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 

 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลป์ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” 
 
วิสัยทัศน ์
 

 “แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริม สร้างสรรค์ ทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าแก่ท้องถิ่นและสังคม” 
 
พันธกิจ 
 

1. สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ในระดับประเทศ 

2. ให้บริการวิชาการ ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3  การดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ความเป็นไทย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของแผน 
 

 1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 
คํานยิาม 

 

ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมายการ
สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความงาม เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ ให้มนุษย์มี
อารมณ์เพลิดเพลินและมีความสุขแห่งชีวิตอย่างแท้จริง 
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วัฒนธรรม คือ แบบอย่างหรือวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม
การอยู่ร่วม กันอย่างปกติสุขในสังคม วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดทางภูมิศาสตร์ 
และทรัพยากร ต่างๆ ลักษณะอีกประการหน่ึงของวัฒนธรรมคือ เป็นการสั่งสมความคิด ความเช่ือ วิธีการ 
จากสังคมรุ่นก่อน ๆ มีการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ วัฒนธรรมใดที่มีรูปแบบ หรือ
แนวความคิดที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะเลือนหายไป 

ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง ผลผลิตทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ทุนทาง
วัฒนธรรมที่จับได้ เช่น โบราณสถาน มรดกทางวัฒนธรรม ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งภาพวาด หัตถกรรม 
ดนตรี ภาพยนตร์ วรรณกรรม เหล่าน้ีมักจะวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ ส่วนทุนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ 
ความเช่ือ จารีต ประเพณี วิถีชีวิต 

สร้างสรรค์ หมายถึง สร้างให้มี ให้เกิดขึ้นขึ้นด้วยการคิดใหม่ 
 คุณค่า หมายถึง สิ่งที่มีคุณประโยชน์ในสิ่งใดสิ่งหน่ึง เช่น คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านเศรษฐกิจ 
คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม คุณค่าด้านจิตใจ 

มูลค่า หมายถึง ค่าของสิ่งของ ราคาของสิ่งของ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม  หมายถึง ทําให้มีราคาเพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
 

ประวัติความเป็นมาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2518 ด้วยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตครูให้กับ
การศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มาตรา 5 กําหนดฐานะและบทบาทของ
วิทยาลัยครู ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับ
ปริญญาตรี ทําการวิจัยเพ่ือส่งเสริมวิชาชีพและวิทยฐานะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารการศึกษา 
ทํานุบํารุงวัฒนธรรม และบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้ตระหนักในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมจึงต้ังหน่วยงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการบํารุงรักษา พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 
 

พ.ศ. 2523 ได้มีการปรับช่ือตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 และได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี รับภาระหน้าที่ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม 
ฝึกอบรมวิทยากรและบุคลากรด้านวัฒนธรรม จัดดําเนินการหอวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีและวัฒนธรรมของชาติ โดยปฏิบัติงานที่มีนโยบายและวิธีการ
ดําเนินงานที่ร่วมกับชุมชนในจังหวัดราชบุรี และสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
 

พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ. 
2523  และประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม จึงมีผลให้เกิด “ศูนย์วัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี” โดยให้อธิการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานศูนย์ และให้หัวหน้าศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงเป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดทํา
หน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติ และหน่วยงานประสานงานกับองค์กร และประชาชนในพ้ืนที่ มีภาระหน้าที่ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม 
 

พ.ศ. 2527 ได้ปรับเปลี่ยนช่ือจาก “ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี” เป็น “ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม” โดยมีภาระหน้าที่เดิม แต่เพ่ิมงานบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือรับใช้
สังคม 
 

พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สํานักศิลปวัฒนธรรม” ตามผลประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราช
ภัฏ พ.ศ. 2538 และมีผลใช้ช่ือน้ีในปี พ.ศ. 2542 โดยดําเนินงานในภารกิจที่สําคัญ คือ ศึกษาค้นคว้า วิจัย 
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่วัฒนธรรม และเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดราชบุรี และยังคงทําหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ในภาระหน้าที่เดิม และเน้นเป็น
หน่วยงานประสานกับองค์กรประชาชนในพ้ืนที่ทุกระดับของจังหวัด ตลอดจนการรับใช้สังคมทุกชุมชนใน
จังหวัดราชบุรีและของชาติในงานบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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พ.ศ. 2540 สํานักศิลปวัฒนธรรมได้เพ่ิมเน้ือหาประวัติขององค์กรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสืบทอดภาระหน้าที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่รับใช้สังคมมา
ยาวนานอย่างต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยจึงสร้างหอประวัติมหาวิทยาลัยไว้ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ศึกษา
ในหอประวัติ ซึ่งในครั้งน้ันยังมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

พ.ศ. 2547 มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย “สํานักศิลปวัฒนธรรม” 
จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” เน่ืองจากสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ยกฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มี
ภาระหน้าที่และบทบาทที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน คือ การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ ได้แก่ ศึกษา วิจัย สืบทอด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ พัฒนา การเฝ้าระวัง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ และร่วมงานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนต่างๆ ในจังหวัด
ราชบุรี ตลอดจนสืบสานและเผยแพร่ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
โครงสร้างการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้จัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจัดต้ังสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการหน่ึงของ
มหาวิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน คือ งานสํานักงานผู้อํานวยการ 
 

 การบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงสร้าง ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสูงสุดของสํานัก คือ 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผู้บริหารเป็นรองผู้อํานวยการ 3 คน และมีบุคลากรของสํานักที่
เป็นบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้ปฏิบัติการ) จํานวน 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 7 คน การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามโครงสร้างการบริหาร ดังน้ี 
 

1. ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ 
3. รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมฝ่ายวิจัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ

ศิลปกรรมท้องถิ่น 
4. รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมฝ่ายอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ท้องถิ่น 
5. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 3 คน 
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และในโครงสร้างยังประกอบด้วยคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมทําหน้าที่ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจําส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ที่มีฐานะอย่างอ่ืนเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2548 ปัจจุบันได้มีคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 11 คน ประกอบด้วย 

 

1. หัวหน้าส่วนราชการ คือ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน 
2. ผู้แทนรองหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 1 คน เป็นรองประธาน 
3. ผู้แทนหัวหน้างานหรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน จํานวน 2 คน 
4. ผู้แทนจากคณาจารย์ประจํา คณาจารย์พิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่

ปฏิบัติงานประจําในส่วนราชการ จํานวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน 
6. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการของส่วนราชการ เป็นเลขานุการ 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างาน 
บริหารและบริการวิชาการ 

 

อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม 
 

- น.ส.ทิพย์วรรณ ทับทิมหิน 
- น.ส.ถิรดา ประจวบสุข 
- นางอมรรัตน์ หรสิทธิ ์

หัวหน้างานวิจัย อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถ่ิน 
 

อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว 
 

- น.ส.ทิพย์วรรณ ทับทิมหิน 
- น.ส.ถิรดา ประจวบสุข 
- นางอมรรัตน์ หรสิทธิ ์

หัวหน้างานอนรุักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

และท้องถ่ิน 
 

อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร ์
 

- น.ส.ทิพย์วรรณ ทับทิมหิน 
- น.ส.ถิรดา ประจวบสุข 
- นางอมรรัตน์ หรสิทธิ ์

หัวหน้าสํานักงาน 
ผู้อํานวยการ 

 

น.ส.ทิพย์วรรณ ทับทิมหิน 
 

- น.ส.ถิรดา ประจวบสุข 
- นางอมรรัตน์ หรสิทธิ ์

 

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย 

 

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
และบริการวิชาการ 

 

อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม 

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย 
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติ

และศิลปกรรมท้องถ่ิน 
 

อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว 

รองผู้อํานวยการฝ่ายอนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ไทยและท้องถ่ิน 
 

อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร์ 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะกรรมการดําเนินงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

การวิเคราะห์ SWOT 
 

 ผู้บริหารและคณะทํางานได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดําเนินงาน
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดังน้ี 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1.  มีผลงานด้านศิลปะการแสดงที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ทั้งงานระดับชาติและ

นานาชาติ 
2.  มีเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
3.  มีนักศึกษาในชมรมศิลปะและวัฒนธรรม จากหลายสาขาวิชา 
4.  บุคลากรมีศักยภาพ เป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็ง และสามารถทํางานภายใต้อุปสรรคได้ 
5.  บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 

 
จุดอ่อน (Weakness) 
1.  นักศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านศิลปะการแสดงและมีจิตอาสามีจํานวนน้อย 
2.  ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านศิลปะการแสดง ดนตรี และพิพิธภัณฑ์ 

 
โอกาส (Opportunity) 
1.  เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 , ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 , แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 และแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 และกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ของ
กระทรวงวัฒนธรรมเอ้ือประโยชน์ต่อการทํางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

2.  มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีแหล่งองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.  ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
4.  มีเครือข่ายสนับสนุนการเผยแพร่ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 
อุปสรรค (Threat) 
1.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไม่เพียงพอ 
2.  ค่านิยมและพฤติกรรมของเยาวชนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม 
3.  นโยบายเร่งด่วนที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการ 
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ส่วนที่ 3 
สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ปรัชญา นโยบาย ปณธิาน วิสัยทัศน ์
 
 ปรัชญา (Philosophy) 
 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลป์ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” 
 
 นโยบายด้านการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.   รวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2.   สร้างความตระหนักด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
3.   จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.   สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
6.   ร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทํานุบํารุง ส่งเสริม เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
7.   ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
8.   พัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 

 
 ปณิธาน (Determination) 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และ
เผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล 

2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. จัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
5. ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 

 
วิสัยทัศน ์

 “แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริม สร้างสรรค์ ทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าแก่ท้องถิ่นและสังคม” 
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พันธกิจ 
 

1. สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ในระดับประเทศ 

2. ให้บริการวิชาการ ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ 

 

1. มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อัตลักษณ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

“ใฝ่ดี ใฝ่รู ้สู้งาน”  โดยคําสําคัญมีความหมายดังน้ี 
ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสยีสละ ตระหนักรักและหวงแหนศิลปะและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของชาติ และ

สากล 
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน ในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ 
 

เอกลักษณ์ด้านการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

“เป็นหน่วยงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 
 

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์สาํนักศิลปะและวัฒนธรรมกับแนวคดิของหน่วยงานหลัก 
 

แผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี มีการเช่ือมโยงดังน้ี 
1. มีความเช่ือมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ของกระทรวง

วัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ 
 1)  เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 
 2)  พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 3)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 4)  พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและนําภาพลักษณ์ไทยสู่สากล 
 5)  พัฒนากฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 

2. มีความสอดคล้องกับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ตัวช้ีวัดที่ 1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น 
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3. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 3 ปี (2563-
2565) โดยเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 4 (S4) อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม 
เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสํานักได้นํากลยุทธ์ในข้อ
น้ีมาใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3  การดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ความเป็นไทย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของแผน 
 

 1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
 

 1. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อย 4 คะแนน 
 2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 4 
คะแนน 
 
 เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาํเร็จของแผน 
 1. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อย 4 คะแนน 

คะแนน คําอธบิาย 
1 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
2 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก

โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 โครงการ 
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คะแนน คําอธบิาย 
3 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก

โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในท้องถิ่นอย่าง
น้อย 1 โครงการ 

4 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก
โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับชาติอย่างน้อย 1 
โครงการ 

5 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก
โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 1 โครงการ 

 
 2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 4 
คะแนน 

คะแนน คําอธบิาย 
1 คะแนน มีระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 คะแนน มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3 คะแนน มีการกํากับติดตามให้มกีารดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
4 คะแนน มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5 คะแนน มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 

1. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. จํานวนแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. จํานวนผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ 
7. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและ

ภายนอก 
8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
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9. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิม และนําไป
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

11. ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาในสายงาน 
12. ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
13. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ่งช้ีด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
14. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

 
โครงการท่ีจะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการสร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมปลูกป่าในวัด 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 

and Regional Development) หรือ U2T ระยะที่ 2 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ 
1. โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 

and Regional Development) หรือ U2T ระยะที่ 2 
 

          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 



 13 

ตารางแสดงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และคา่เปา้หมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร ่พัฒนา และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2565 2566 2567 2568 

โครงการ 

1.1 ร้อยละ
ความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือการอนุรักษ์ 
สืบสานศิลปวัฒนธรร
ม ความเป็นไทย 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1.2 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ อนุรักษ์ 
สืบสานศิลปวัฒนธรร
ม ความเป็นไทย 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

500 
คน 

800 
คน 

1,000 
คน 

1,200 
คน 

กลยุทธ์ท่ี 1 
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ความเป็นไทย 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
เป้าประสงค ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.3 
จํานวนโครงการ/กิจก
รรม อนุรักษ์ 
สืบสานศิลปวัฒนธรร
ม ความเป็นไทย 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5 
โครงการ 
/กิจกรรม 

6 
โครงการ 
/กิจกรรม 

7 
โครงการ 
/กิจกรรม 

8 
โครงการ 
/กิจกรรม 

1. โครงการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย และ
วันสําคัญของไทย 

2.1 จํานวนแหล่ง
เรียนรู้/องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3 
องค์ความรู้ 

4 
องค์ความรู้ 

5 
องค์ความรู้ 

6 
องค์ความรู้ 

2.2 จํานวนผู้เข้าเย่ียม
ชมเว็บไซต์องค์ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 

กลยุทธ์ท่ี 2 
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
เป้าประสงค ์
มีแหล่งเรียนรู้/
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีมี
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

2.3 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้/องค์
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. โครงการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์
ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. โครงการรวบรวม
องค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 3 การ
ดําเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายภายใน
และภายนอก เพ่ือ
ส่งเสริม

3.1 จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้ัง
ภายในและภายนอก 

5 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

7 
เครือข่าย 

8 
เครือข่าย 

1. โครงการเพิ่มมูลค่า
มรดกทางวัฒนธรรม
ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการสร้าง
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ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2565 2566 2567 2568 

โครงการ 

ศิลปวัฒนธรรม  
ความเป็นไทย 
และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค ์
มีการสร้างและจดั
กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายท้ัง
ภายในและ
ภายนอก เพ่ือ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ความเป็นไทย 
และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

3.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5 โครงการ 
/กิจกรรม 

6 โครงการ 
/กิจกรรม 

7 โครงการ 
/กิจกรรม 

8 โครงการ 
/กิจกรรม 

เครือข่ายศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่าน
กิจกรรมปลูกป่าในวัด 
3. โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้วยกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
เครือข่าย 
4. โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T 
for BCG and 
Regional 
Development) หรือ 
U2T ระยะท่ี 2 

4.1 
จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีเกิ
ดจากโครงการ/กิจกร
รม ท่ีสร้างองค์ความรู้ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และนําไปถ่ายทอดให้
กับชุมชน 

5 ผลิตภัณฑ์6 ผลิตภัณฑ์7 ผลิตภัณฑ์8 ผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ท่ี 4 สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
เป้าประสงค ์
มี
โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีสร้างองค์ความรู้ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และนําไปถ่ายทอ
ดให้กับชุมชน 

4.2 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ี
สามารถนําองค์ความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดและ
สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

1. โครงการเพิ่มมูลค่า
มรดกทางวัฒนธรรม
ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T 
for BCG and 
Regional 
Development) หรือ 
U2T ระยะท่ี 2 
 

5.1 ร้อยละบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม/
พัฒนาในสายงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100กลยุทธ์ท่ี 5 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค ์
มีการบริหารจัดการ
งานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

5.2 ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

1. โครงการบริหาร
จัดการและพัฒนางาน
ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2565 2566 2567 2568 

โครงการ 

5.3 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตัว
บ่งชี้ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.4  ร้อยละ
ความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี 
พ.ศ. 2565 – 2568 
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คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ที่ 51/2564 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี 
พ.ศ. 2565 – 2568 

   
 
 เน่ืองด้วยแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ได้ดําเนินการ
มาเป็นระยะเวลาหน่ึง และเพ่ือให้การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและของชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สํานักจึงแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี 
พ.ศ. 2565 – 2568 ดังต่อไปน้ี 
 

1. อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. อาจารย์จิตคุปต์ ละอองปลิว รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
4. อาจารย์ธนกฤต สาขะจันทร์ รองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นางสาวถิรดา ประจวบสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางอมรรัตน์ หรสิทธ์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
หน้าที่ 
 ดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี พ.ศ. 2565 – 
2568 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายที่เก่ียวข้อง โดยเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 ลงช่ือ 
 อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย 
 ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 


