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คำนำ 
 

 แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561 - 2565) 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดทำขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ ขนอม    
ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนวทางในการจัดทำแผนที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการพัฒนาอุดมศึกษา แผนพัฒนาจังหวั ด และแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
สำนักศิลปะและว ัฒนธรรม และเพื ่อให ้สอดร ับกับแนวทางการบร ิหารงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการรองรับ 19 โครงการหลัก  

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นอกเหนือจาก
การผลิตบัณฑิต และการวิจัย ที่ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอก เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ตามเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ ตลอดจนพันธกิจที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย ในการที่จะนำพาหน่วยงานไปสู่องค์กรชั้นนำ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเลิศด้านศรีวิชัยและพุทธทาสศึกษา สร้าง
คุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อพันธกิจ ในการที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล  การวิจัยด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และองค์
ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น การ 
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาฐานข้อมูลทางศิลปะและ
วัฒนธรรม และการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่กำหนดไว้ 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 
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บทที่ 2 
 

สภาพทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปสำนักศิลปวัฒนธรรม 
 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  อันเป็นปีแรกที่สถาบัน  คือ 
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นเปิดทำการสอน โดยที่อาจารย์ผู้สนใจงานวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่ง       
ได้ก่อตั้ง ศูนย์วัฒนธรรม   บ้านเรา  ขึ้นเพื่อศึกษารวบรวม ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น        
สุราษฎร์ธานี ต่อมาปี พ.ศ. 2520 กรมการศาสนาได้รับศูนย์วัฒนธรรมบ้านเราเป็น หน่วยประเคราะห์
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และจัดสรรงบประมาณประจำปีเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน 
ประกอบกับในเวลาต่อมาสถาบันและกรมการฝึกหัดครูได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมขึ้นเป็นส่วน
ราชการระดับคณะในระดับวิทยาลัยโดยออกเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  ชื่อของศูนย์
วัฒนธรรม บ้านเราจึงเปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ทำให้งานวัฒนธรรมเป็น
ภารกิจหลักด้านหนึ่งของสถาบันที่เริ่มเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่บัดนั้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติขึ้น หน่วยประเคราะห์ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโอนมาขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ และได้ยกฐานะเป็นศูนย์วัฒนธรรมประจำจังหวัด ชื่อว่า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรม ในปีเดียวกัน โดยให้ศูนย์นี ้ตั ้งอยู่ ณ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ครั้นถึงปี พ.ศ. 2534         
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต่อจากนั้นในปี  พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครู            
สุราษฎร์ธานีได้ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุราษฏร์ธานี     
จึงเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี และยังคงดำเนินงานร่วมกันกับศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ปี พ.ศ. 2539 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัด
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เพื่อลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรจัดอัตรากำลังบุคลากร    
ที ่มีอยู ่ให้เหมาะสม ศูนย์ว ัฒนธรรมในสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงเปลี ่ยนชื ่อเป็น สำนัก
ศิลปวัฒนธรรม  มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับคณะตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  
มีบทบาทสำคัญในการศึกษาค้นคว้า  ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจหนึ่ง     
ในหกด้านของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่งผลทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วย และเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ 
สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 มีนาคม 
2548 มีฐานะเทียบเท่ากับคณะ มีหน่วยงานระดับกอง 1 หน่วยงาน คือสำนักงานผู้อำนวยการโดย     
ที่ยังคงดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 3 ประการคือ งานศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ งานเกี่ยวกับศาสนาใน
ภาคใต้  และงานพุทธทาสศึกษา 

 ปัจจุบันสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่อาคารหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 หมู่ที่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077-913354 077-913355  เว็บไซด์ http://www.culture.sru.ac.th  

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
      โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม     

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสร้างการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         
(รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร) 

 คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
สำนักงานผู้อำนวยการ 

 
 

งานบริหารทั่วไป 

 

งานส่งเสรมิเผยแพร่                 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย 

 

 

งานหอพุทธทาสธรรมโฆษณ ์
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รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำสำนักชุดปัจจุบัน 

รายชื่อผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 1. นายอนุรัตน์ แพนสกุล   ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพุทธทาสศึกษา 
 3.นางกิตติกร ไสยรินทร์   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ 

 4. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 

 5. พลตำรวจสมัคร หญิง สุเพ็ญ บัวชุม  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
 

 

รายช่ือคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
    1. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ประธานกรรมการ 
    2. นางแจ่มจิตร  พูลสวัสดิ์     กรรมการ 
    3. นางสุณิสา  วงศ์เจริญ     กรรมการ 
    4. นายณรงค์  เสมียนเพชร     กรรมการ 
    5. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 6. อ.ดร.อัญชลี  แสงอาวุธ     กรรมการ 

- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

- หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

 

 

- หัวหน้างานวิชาการ 

 

 

 

รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวิจยั 
และพุทธทาสศึกษา 

(นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ) 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมฯ 
(ว่าที่ ร.ต.ผศ.ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล) 

 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
(พลฯ หญิง สุเพ็ญ บวัชุม) 

 

ผู้อำนวยการสำนักศลิปะและวัฒนธรรม            
(นายอนุรัตน์  แพนสกุล) 

 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
(นางสาวจันทร์จิรา เศรษฐพลอย) 
 (นางกัญญาภัทร คงเรือง) 

 

- นักวิชาการศึกษา 
(นางสาวเนตรชนก สุขเจริญ) 
(นางปวริศา เสาแก้ว) 

 

- นักวิชาการศึกษา 
 (นางสาวอุทุมพร ศรีวิเศษ) 

 

รองผูอ้ำนวยการฝ่ายวิชาการ 
(นางกิตติกร ไสยรินทร์) 

 

- หวัหน้างานวิจยั 
- หวัหน้างานพุทธทาสศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา 
 (นางสาวนิทัศ  ไหมจุ้ย) 
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 7. อ.ดร.แกล้วทนง  สอนสังข์     กรรมการ 
 8. นางสาวนิทัศ ไหมจุ้ย     กรรมการ 
 9. นางสาวจันทร์จิรา เศรษฐพลอย    กรรมการ 
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ   เลขานุการ 
 11. นางกัญญาภัทร คงเรือง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ที่เชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรม) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. การสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย
เป็นคนดีคนเก่ง มีระเบียบวิจัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  
แผนพัฒนาด้านการศึกษา (ที่เชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรม) 
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 
แผนพัฒนาจังหวัด (ที่เชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด.2.การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแสการ
ท่องเที่ยวโลก 

 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ที่เชื่อมโยงงานด้านวัฒนธรรม) 
 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ามามีส่วนร่วมในงานศิลปวัฒนธรรม 
 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาปักษ์ใต้ 
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บทที่ 3 
 

การวิเคราะห์ค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1. ข้อเสนอวิสัยทัศน์ (VISION) 
     

2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) 

 
  2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน (จุดแข็ง :S และจุดอ่อน : W) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
- มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด   

สุราษฎร์ธานี ที่มีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรม 

- มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

- มหาว ิทยาล ัยสน ับสนุนการจัด
กิจกรรม 

- มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนสม่ำเสมอ 

- มหาวิทยาลัยมีศาสตร์เฉพาะทางที่
ส า ม า ร ถผสมผส านทา งด ้ าน
วัฒนธรรม 

- สำน ักศ ิลปะและว ัฒนธรรมมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

- มีโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ชัดเจนและดำเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การประชาสัมพันธ ์ย ังไม ่ท ั ่วถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการที่มีความร่วมมือต่อเนื่อง
ยังไม่ค่อยมีการพัฒนา 

- ความสนใจและดำเน ินการของ
นักศึกษาเปลี่ยนไป 

- ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ข า ด ค ว า ม
เชื่อมโยงกับคณะ 

- ขาดกระบวนการติดตามผลการ
ดำเนินงาน / ขาดการเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน 

- ขาดอัตลักษณ์ 

- ขาดแหล่งเร ียนร ู ้และส ิ ่งด ึ งดูด
กิจกรรมที่น่าสนใจ 

- สถานที่ก่อสร้างไม่ดึงดูดใจ 

- มีงานด้านศิลปวัฒนธรรมน้อย 
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จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
- มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่

ชุมชน 

- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
เป ิ ด โ อกาส ให ้ น ั กศ ึ กษาท ี ่ มี
ศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก ร ร ม ด ้ า น
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- มีการสร้างเครือข่ายทั ้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ 

- เป ็นศ ูนย ์กลางในการส ืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

- ชื่อเสียงของท่านพุทธทาสซึ่งเป็น
บุคคลสำคัญของโลกเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 

 

- การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะยัง
ขาดแคลน 

- ระเบียบเบิกจ่ายไม่เอื ้อต่อการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

- สำนักฯไม่ม ีน ักศึกษาทำให้การ
บริหารจัดการลำบาก 

- สำนักฯมีบุคลากรไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

- ขาดการใช ้ เทคโนโลย ี ในการ
นำเสนอสู่สากล 

- โครงการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีความโดดเด่น 

- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขาด
การม ีส ่วนร ่วมในการเข ้าร ่วม
กิจกรรม 

- ขาดการบูรณาการงานศิลปะกับ
การเรียนการสอนและงานวิจัย 
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 2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก (โอกาส :O และอุปสรรค : T) 
 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threats : T) 
- นโยบายของมหาวิทยาลัยและของ

รัฐบาลส่งเสริมและพัฒนางานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- จ ั ง ห ว ั ด ส ุ ร า ษ ฎ ร ์ ธ า น ี มี
ศ ิลปว ัฒนธรรมและประเพณีที่
น่าสนใจ 

- การเข้าสู ่อาเซียนสร้างโอกาสใน
ก า ร ส ร ้ า ง เ ค ร ื อ ข ่ า ย ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม 

- มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินการ 

- หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 

- มีหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
หลายหน่วยงาน 

- การเดินทางลำบากเนื ่องจากตัว
อาคารแยกส่วนจากมหาวิทยาลัย 

- ทัศนคติ และค่านิยมที่ทันสมัยทำ
ให ้ขาดความตระหน ักในด ้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- ระเบียบการเบิกจ่ายไม่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรม 
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บทที่ 4 
 

แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ปรัชญา 
 สร้างความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  
วิสัยทัศน์ 
 องค์กรชั้นนำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเลิศด้านศรีวิชัยและพุทธ
ทาสศึกษา สร้างคุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
 
พันธกิจ 
 1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา
สากล 
 2. วิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 
 3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา 
 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
 5. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 6. พัฒนาฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 7. พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา 
          สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ และสร้างคุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

 
 
เป้าประสงค ์
 1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชน 
      ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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2. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา 

 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของภาคใต้ เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
     ทางเศรษฐกิจ 
 4. ยกระดับการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นแหล่งรวบรวมศึกษา 

    ค้นคว้าข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และศิลปกรรมท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล 

เป้าประสงค์ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการการวิจัยการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ ยุทธวิธี โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
บูรณาการด้านการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 
๒ การประชุมคณะกรรมการ 
๓ ดำเนินงาน 
๔ ติดตามประเมินผล 
๕ นำผลไปปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

๑.ศึกษาและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาปักษ์ใต้ 
ภูมิปัญญาไทย และต่อยอดสากล 

๒.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาปักษ์ใต้ 
(อาหารพ้ืนถิ่นสุราษฎร์ ฟ้ืนฟูกริช
ตระกูลช่างไชยา ศึกษาลายกระจูด) 
๓.ส่งเสริมงานวิจัยด้านวัฒนธรรม
ปักษ์ใต ้วัฒนธรรมศรีวิชัย และพุทธ
ทาสศึกษา 

๔.สืบสานประเพณี และวันสำคัญ 

๕.อบรมเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

๖ ลานวัฒนธรรม 

1. ระบบและกลไก
การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
(นางปวริศา  เสาแก้ว)    
2. ระดับความ
ภาคภูมิใจของ
ผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   
(น.ส.เนตรชนก   
สุขเจริญ) 
 

ระดับ  
4 
 
 
 

ระดับ  
3 
 

ระดับ  
4 
 
 
 

ระดับ  
3 
 

ระดับ  
5 
 
 
 

ระดับ  
3 
 

ระดับ  
5 
 
 
 

ระดับ  
3 
 

ระดับ  
5 
 
 
 

ระดับ  
3 
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   3.ระดับการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ และหรือ
ฟ้ืนฟู และหรือ
ส่งเสริม และหรือ
พัฒนา
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรม  
(นางปวริศา  เสาแก้ว) 
และ (น.ส.อุทุมพร  
ศรีวิเศษ) 

ระดับ  
3 

ระดับ  
3 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา 

เป้าประสงค์ : สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัยศึกษาและพุทธทาสศึกษา 
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การสร้างการมีส่วน
ร่วมกับเครือข่าย 
 
 
 
 

 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 
๒ การประชุมคณะกรรมการ 
๓ ดำเนินงาน 
๔ ติดตามประเมินผล 
๕ นำผลไปปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

๑.ร่วมสืบสานปณิธานธรรมพุทธทาส 

๒.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมศรีวิชัย 
 
 
 
 
 

 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรี
วิชัย หรือศูนย์พัฒนา
จิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ  (น.ส.นิทัศ  
ไหมจุ้ย) 

ระดับ  
1 

ระดับ  
1 

ระดับ  
 

ระดับ  
๒ 

ระดับ  
๓ 

พัฒนาองค์ความรู้ศรีวิชัย
ศึกษาและพุทธทาส
ศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

๑ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 
๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอด 
องค์ความรู้ 
๓ สรุปองค์ความรู้ 
๔ ติดตามประเมินผล 
๕ นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ 

๑. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศรี
วิชัยศึกษา 
๒. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธ
ทาสศึกษา 
 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ และสร้างคุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของภาคใต้ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ2 
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๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
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การเชื่อมโยงเครือข่าย
และพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม 

๑. จัดเตรียมรูปแบบรายการและ
รายละเอียดครุภัณฑ์ 
๒. จัดทำของบประมาณประจำปี 
๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุ 
๔. ตรวจรับพัสดุ 
๕. บริหารจัดการ 

๑.ก่อสร้างอาคารท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

๒.จัดหาครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ 

๓.บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และ
พิพิธภัณฑ์ 

 

ระดับความสำเร็จ
ของการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์
ศิลปวัฒนธรรมศรี
วิชัย หรือศูนย์พัฒนา
จิตวิญญาณพุทธทาส
ภิกขุ (น.ส.นิทัศ ไหม
จุ้ย) 

ระดับ 
๑ 

ระดับ  
๑ 

ระดับ  
2 

ระดับ  
2 

ระดับ  
3 

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบครบวงจร 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด
กรอบแนวทาง 

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ 

๓. ดำเนินงาน 

๔. ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

๕. ปรับปรุงผลการดำเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

๑.เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุ
ราษฎร์ธานี 
๒.ตลาดวัฒนธรรม 

๓ให้บริการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
(เรือนสี่ภาค) 
๔.ความร่วมมือเครือข่ายด้านการ
จัดการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : ยกระดับการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

๑.พัฒนาฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม 

๒. โครงการพัฒนาสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 
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แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดพุทธทาสเพื่อ
การสืบค้น 

๓. โครงการบริหารจัดการงานทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๕. โครงการเครือข่ายทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม        
(น.ส.เนตรชนก   
สุขเจรญิ) 

 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ :  ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
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พัฒนาองค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น 

๑. ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายชุมชน 

๒. จัดโครงการฝึกอบรม ให้
ความรู้ แนวทางการ
อนุรักษ์ฯ 

การอบรมให้ความรู้ 
การรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

(น.ส.นิทัศ  ไหมจุ้ย) 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
4 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 
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๓. ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

๔. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 

  


