แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี จัดทาขึ้นโดยได้แปลงมาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสานักศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้สอดรับกับแนว
ทางการบริหารงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการรองรับ 8 โครงการหลัก และ 31 กิจกรรม

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[2]

บทสรุปผู้บริหาร
ปรัชญา (Philosophy)
“สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่ง
ภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดกิจกรรมนักศึกษา และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล
4. สานักศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินงานการอนุรักษ์บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
5. ดาเนินงานหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเป็นศูนย์กลาง ใน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับหลักธรรมคาสอนของท่านพุทธทาส และพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมคา
สอนของท่านพุทธทาส
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินงานการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร งบประมาณ ประกัน
คุณภาพการศึกษา อาคารสถานที่ และระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้
โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนดกลยุทธ์สาคัญสู่ความสาเร็จในช่วงการพัฒนา
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 31 ตัวชี้วัด 8 โครงการ 50 กิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[3]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด อนุรักษ์ สืบสาน อบรม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติต่อโครงการศิลปวัฒนธรรม
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน
5. จานวนโครงการที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
6.จานวนผลงานหรือชิ้นงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ...-.... โครงการ ...12.. กิจกรรม งบประมาณ 2,240,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิต
วิจัย และบริการวิชาการ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบู ร ณาการ กลยุทธ์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น กั บ การ 1.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน
เรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัย
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการบริการ
วิชาการ
1. จานวนโครงการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
2. ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์

ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด .5-.. กิจกรรม งบประมาณ 1,175,000 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[4]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอด เพื่อการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. มีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ และ กลยุทธ์
พุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
1.สร้างและพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นานาชาติ
และพุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ
1. จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
2. จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
3. จานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
4.จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ

ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ...5.. กิจกรรม งบประมาณ 545,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1.มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น

กลยุทธ์
1. อบรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
2. จัดทาและเผยแพร่ฐานข้อมูลด้าน
2. มี ฐ านข้ อ มู ล ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ศิลปกรรมท้องถิ่น
1. จานวนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. จานวนแหล่งธรรมชาติและแหล่งท่องศิลปกรรมที่ได้รับการสารวจสภาพปัญหา
5. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า

ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ...2... โครงการ -. กิจกรรม งบประมาณ 121,800 บาท

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[5]
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กลยุทธ์
และพุทธทาสศึกษา
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และพุทธทาสศึกษา
2. มีสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 2. ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธ
และพุทธทาสศึกษา
ทาสศึกษา
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
3.ประเภทสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่

ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ....1... โครงการ ....-..... กิจกรรม งบประมาณ .........-............. บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. มีระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมา
ภิบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในงาน
3. บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความประหยัดและ

คุ้มค่า
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
6. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรียนรู้
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ
5. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
6. จานวนความเสีย่ งที่ลดลงตามแผนบริหารความเสี่ยง
7.ร้อยละของงบประมาณทีเ่ บิกจ่ายตามแผน
8. จานวนผู้ใช้บริการห้องประชุม/ลานบริเวณหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

10.จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
11.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ....6...... กิจกรรม งบประมาณ 1,810,000 บาท
การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการที่สาคัญ คือ การกาหนดให้คณะ
หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ที่สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะต้องกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้ รับผิดชอบ ในพันธกิจ
หลัก คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ รวมถึงความต้องการ
ทรั พ ยากรบุ ค ลากร ครุ ภั ณ ฑ์ และที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อสร้ าง ซึ่ งทั้ ง หมดนี้ จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นของมหาวิทยาลัย
การกากับติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
ได้แก่ การติดตามประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การประเมินคุณภาพ
ภายในประจาปีของมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี โดย
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จ ของการดาเนินงานจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสานักงบประมาณ การประเมินผลการประกันคุณภาพ โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ส่วนที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิ น ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบารุงรักษาการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึก ษา ส่งเสริมวิชาการ การบารุงรักษาการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม นาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์
ผู้นาด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา แห่งภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย
และการบริการวิชาการ
3. พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา ใน

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดกาหนดยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ภายใตกรอบนโยบาย
กับแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ใน 4 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2559-2562) ของสภา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 สร้าง 3 พัฒนา เพื่อบรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัย 6 มิติ เพื่อใหยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจาปสามารถนาไปใชเปนแนวทางในการกาหนดลาดับความสาคัญของภารกิจหนวยงานและใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตอไป
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กาหนดไว 6 ยุทธศาสตร คือ
1. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธทาสศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สาหรับรายละเอียดสาระสาคัญของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย : ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้
: เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : สานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
1) สนับสนุนการดาเนินงานโครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 ส่งเสริมงานที่เกี่ยวกับวันสาคัญทางศาสนาและประเพณีทางศาสนา
1.2 อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3 เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียน
การสอน วิจัยและบริการวิชาการ
เป้าหมาย : ส่งเสริม สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การจัดกิจกรรมนักศึกษา และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
1)

สนับสนุนการดาเนินงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

1.1 สนับสนุนการดาเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมให้มีการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน
1.2 สนับสนุนการดาเนินงานโครงการศิลปะวัฒนธรรมให้มีการบูรณาการ
กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
1.3 สนับสนุนการดาเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรมให้มีการบูรณาการกับ
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
1) การสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น
1.2 สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
1.3 สร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
4. ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
1. เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด / มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
1) ดาเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี
1.1 เข้ า ร่ ว มประชุ ม เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
1.2 จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
ท้องถิ่นประจาจังหวัด
1.3 สารวจข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.4 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
2)

จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
2.1 จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถิ่น
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5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธทาสศึกษา
เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
1) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
1.1 พัฒนาระบบห้องสมุดพุทธทาสธรรมโฆษณ์
1.2 พัฒนา ปรับปรุงห้องนิทรรศการท่านพุทธทาส
1.3 พัฒนา ปรับปรุงห้องประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี
1.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักธรรมคาสอนของท่านพุทธทาส
2) ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธทาสศึกษา

2.1 ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการนาหลักธรรมคาสอนของท่านพุทธทาส
ไปปฏิบัติ โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาพุทธทาส
ศึกษา
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ : มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
1) พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ให้เอื้อต่อการ

จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

2)
3)

1.1 พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจ กรรม
ทางวัฒนธรรม
1.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้รองรับต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
พัฒนาบุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีความเชี่ยวชาญในงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนา เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในงาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
3.1 สร้างและปรับปรุงการบริหาร ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์ การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพในการ
ดาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.2 พัฒ นาระบบบริ หารการเปลี่ ยนแปลงและบริห ารความเสี่ ยงเพื่อการวางแผนบริห าร
คุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
3.3 ส่งเสริมระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ ได้วางรูปแบบความสอดคล้องในการนาวิสัยทัศน์เชื่อมโยงไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปของพันธกิจที่จะส่งผลให้วิสัยทัศน์เป็นจริง เป้าประสงค์จะส่งผลให้พันธกิจบรรลุผล และกลยุทธ์ที่จะต้อง
สร้างกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองให้เป้าประสงค์ที่กาหนดสามารถบรรลุและสามารถชี้วัดได้ สามารถสรุปได้ดัง
ภาพ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีทิศทางยุทธศาสตร์ ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2559 สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนะรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
กับการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาส
ศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาส
ศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้

1.

อนุรักษ์ สืบสาน อบรม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียน
การสอน วิจัยและบริการวิชาการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเรียนการสอน วิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการบริการ
วิชาการ
3. การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญดังนี้
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาส

ศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมีกลยุทธ์ในการดาเนินงานดังนี้
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาส

ศึกษา
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2. จัดทาและเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
5. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธทาสศึกษา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานในการนาหลักธรรมคาสอนของท่านพุทธไปเผยแผ่ใน
ลักษณะของการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่ การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนของท่านพุทธทาส โดยมีกลยุทธ์ในการดาเนินงานดังนี้
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาส

ศึกษา
ผลิตสือ่ การเรียนรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา

2.
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเขี่ยวชาญในงาน
3. บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
6. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สรุปความเชื่อมโยง
นโยบายกับแนวทางการพัฒนา
และแก้ปญ
ั หามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560 – 2564
1. ด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี

1.

ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

1.

2.

พัฒนาคุณภาพการวิจยั เพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

2.

3.

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรูก้ าร
บริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

3.

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิ่น

3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการ
บริการวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4.

ด้านการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน

4.

4.

ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

5.

ด้านการบริหารจัดการ

5.

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปญ
ั ญา
สากล
พัฒนาคุณภาพอาจารย์และ
บุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ เข้า
สู่สังคมดิจิตอล

5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี
พ.ศ.2560-2564

6.

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากลเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[14]
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2560-2564

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ.2560

1. จัดโครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบและกลไกในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. สร้างฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2. การส่งเสริม 1.สนับสนุ
มี มแล 1. สนับสนุนให้มีการบูรณาการในการ
1. นส่งให้เสริ
การบูรณาการศิ2.ลปวัฒนธรรมและ จัดการเรียนการสอน
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นกับศิการเรี
ลปวัฒยนการ
นธรรม
สอน วิจัยและบริการวิชาการ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. การพัฒนาเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และพุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
วิจัยเชิงบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การบริการวิชาการ
1. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับท้องถิ่น
2. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับชาติ
3. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับสากล

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมี
ส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา
ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

* ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัมนธรรม
* จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
* ร้อยละของโครงการแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติต่อโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
* การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน
อาเซียน
* จานวนโครงการที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
* จานวนผลงานหรือชิ้นงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการแสดงหรือ
เยผแพร่ต่อสาธารณชน
 จานวนโครงการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการ
 ร้อยละของการนาไปใช้
ประโยชน์

 จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น
 จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ
 จานวนโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สากล
 จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษาด้านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
 จานวนโครงการด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้าน
การอนุรักษ์ฯ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[15]
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2560-2564

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
พ.ศ.2560

2. จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกีย่ วกับ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

5. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และพุทธทาสศึกษา

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1. ดาเนินการรวบรวม และ
เผยแพร่ หลักธรรมคา
สอน และผลงานของ
ท่านพุทธทาสอย่าง
ต่อเนื่อง
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชีย่ วชาญใน
งาน
3. ดาเนินงานด้านงบประมาณตาม
แผนงาน ให้มีประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า
4. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
6. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการด้านการ
อนุรักษ์ฯ
 จานวนแหล่งธรรมชาติและ
แหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการ
สารวจสภาพปัญหา
 ระดับความสาเร็จของการ
ประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้า
 จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
ทาสภิกขุ
 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้
เข้าชมแหล่งเรียนรู้
 ประเภทสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่
 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน
 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน
 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็น
ทางการและ/หรือไม่เป็น
ทางการ
 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ในการทางาน
 จานวนความเสี่ยงที่ลดลงตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
 ร้อยละของงบประมาณที่
เบิกจ่ายตามแผน
 จานวนผู้ใช้บริการห้องประชุม/
ลานบริเวณหอพุทธทาสธรรม
โฆษณ์
 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสถานที่
 จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[16]
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาถ่ายทอดเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ สืบสาน
อบรม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

6 ตัวชีว้ ัด

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2559
4

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2560
4

4

3

3. ร้อยละของโครงการ
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและ
นานาชาติต่อ
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
4. การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมใน
อาเซียน
5. จานวนโครงการที่
ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ 5

ร้อยละ 7

1

1

2

2

6. จานวนผลงานหรือ
ชิ้นงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการแสดงหรือ
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
โครงการ
12

3

3

ตัวชี้วดั
1. ระบบและกลไกการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีการ
ถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

-

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1 . โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ สานักศิลปะและ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในเทศกาล วัฒนธรรม
และวันสาคัญทางศาสนา
2. กิจกรรมเผยแพร่มโนราห์
3. กิจกรรมเผยแพร่หนังตะลุง
4. กิจกรรมเผยแพร่ดนตรีไทย
5. กิจกรรมเผยนาฎศิลป์
6.กิจกรรมเผยแพร่มวยไชยา

7.กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน

8. กิจกรรมเผยแพร่หนังตะลุง
9.กิจกรรมเผยแพร่ดนตรีไทย
10.โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลวัน
สาคัญทางศาสนา
11. กิจกรรมแข่งขันหนังตะลุง
ชิงถ้วยพระราชทานฯ
12. กิจกรรมแข่งขันดนตรีไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน

กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
เรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[17]
เป้าประสงค์ มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
การบรูณาการการ
จัดการเรียนการ
สอนและ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. จานวนโครงการที่
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน การ
วิจัย และบริการ
วิชาการ

2. ร้อยละของการ
นาไปใช้ประโยชน์

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ
วิจัยเชิงบูรณาการ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและ
สนับสุนนให้มี
การบูรณาการ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การบริการ
วิชาการ
2 ตัวชีว้ ัด
-

โครงการ

8

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2559
1

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2560
1

60

60

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กิจกรรมค่ายบูรณาการ
สานักศิลปะและ
ความรู้สู่เวทีละครไทย
วัฒนธรรม
2. กิจกรรมสืบสานปณิธาน
ธรรม
3.กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
4.กิจกรรมวิจยั ทางวัฒนธรรม
5.โครงการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา
6.กิจกรรมดาเนินการสรรหาผู้
มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
7.กิจกรรมการพัฒนาและ
ให้บริการฐานข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
8.กิจกรรมสัมมนาวิชาการพุทธ
ทาสศึกษา

กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษาใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพุทธทาสศึกษา ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. สร้างเครือข่าย
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระดับ
ท้องถิ่น
ระดับชาติและ
นานาชาติ

4 ตัวชีว้ ัด

1.

2.

-

จานวนเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น
จานวนเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2559
2

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2560
2

3

4

3.

จานวนโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยและสากล

2

2

4.

จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
การศึกษาด้านการ
พัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ

1

1

โครงการ

5

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. กิจกรรมเครือข่ายด้านวิจยั
สานักศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม
2.กิจกรรมเครือข่ายด้านการ
บริการวิชาการ
3.กิจกรรมเครือข่ายด้านการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. กิจกรรมร่วมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา
5.กิจกรรมร่วมงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 1. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
2. มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. อบรมด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น

1. จานวนโครงการด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
อนุรักษ์

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2559
2

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2560
2

50

100

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการดาเนินงานหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
2.โครงการอบรมเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[19]
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
อนุรักษ์
4. จานวนแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรมที่ได้รับ
การสารวจสภาพ
ปัญหา

4 ตัวชีว้ ัด

2

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2559
70

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2560
75

4

4

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการ - กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธทาสศึกษา
เป้าประสงค์ 1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธทาสศึกษา
2. มีสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2559
200

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2560
200

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมแหล่ง
เรียนรู้

75

75

3. ประเภทสื่อที่ผลิต
เพื่อเผยแพร่

1

1

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. สร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธ
ทาสศึกษา

1. จานวนผู้เข้าชมแหล่ง
เรียนรู้

3 ตัวชีว้ ัด 1 โครงการ

-

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาห้องสมุด
ธรรมโฆษณ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในงาน
3. บริหารจัดการ
งบประมาณให้เกิด
ความประหยัดและ
คุ้มค่า
4. พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ปรับปรุงภุมิทัศน์
5. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันสมัย
6. พัฒนาและเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
7. พัฒนาระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ

1. การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตามแผน
3. ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
4. ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
อย่างเป็นทางการ

11 ตัวชี้วดั

5.จานวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการที่ส่เสริม
ความเป็นเลิศในการ
ทางาน
6. จานวนความเสี่ยงที่
ลดลงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
7. ร้อยละของงบประมาณ
ที่เบิกจ่ายตามแผน
8. จานวนผู้ใช้บริการห้อง
ประชุม/ลานบริเวณหอ
พุทธทาสธรรมโฆษณ์
9. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสถานที่
10.จานวนผู้เข้าชมเว็บ
ไซด์สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
11.ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการ

แผน/ผล
ประจาปี
พ.ศ.2559

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.
2560

3

3

60

65

3

3

3

3

1

1

1

1

70

75

1000

1500

70

70

300

500

3

3.5

6

โครงการ/กิจกรรม
1.กิจกรรม 5 ส.
2.กิจกรรมจัดการความรู้
3.กิจกรรมบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การทานุฯ
5.กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
6.กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

กิจกรรม

กรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอดเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[21]
ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.2560
ตัวชี้วัด

1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติต่อโครงการศิลปวัฒนธรรม
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน
5. จานวนโครงการที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. จานวนผลงานหรือชิ้นงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

ระดับ

4

โครงการ

3

ร้อยละ

5

ครั้ง

1

โครงการ

2

ชิ้นงาน

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิต วิจัย และ
บริการวิชาการ
ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.2560
ตัวชี้วัด

1. จานวนโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
2. ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

โครงการ

1

ร้อยละ

60

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอด เพื่อการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.2560
ตัวชี้วัด

1. จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
2. จานวนเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมระดับชาติ
3. จานวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
4. จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาด้ า นการพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

เครือข่าย

2

เครือข่าย

2

โครงการ

4

เครือข่าย

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.2560
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1. จานวนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.จานวนแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการสารวจสภาพปัญหา
5. ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

โครงการ

2

คน

50

ร้อยละ

70

แหล่ง

4

ระดับ

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเผยแผ่วิถีพุทธทาสธรรมโฆษณ์
ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.2560
ตัวชี้วัด

1. จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
3. ประเภทสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

คน

200

ร้อยละ

75

ประเภ
ท

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ค่าเป้าหมาย
ประจา พ.ศ.2560
ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรียนรู้
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
3. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ
5. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการจัดการทีส่ ่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
6. จานวนความเสีย่ งที่ลดลงตามแผนบริหารความเสีย่ ง
7. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผน
8. จานวนผู้ใช้บริการห้องประชุม/ลานบริเวณหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่
10. จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1 11. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

สรุปโครงการ/งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หน่วย
นับ

เป้า
หมาย

ระดับ
ร้อยละ
ระดับ
ระดับ
จานวน
จานวน
ร้อยละ

3
60
3
3
1
1
70

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ระดับ

1000
70
300
3
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1 กิจกรรมอบรมดนตรีไทย
1.2 กิจกรรมอบรมมโนราห์
1.3 กิจกรรมอบรมหนังตะลุง
1.4 กิจกรรมอบรมนาฎศิลป์
1.5 กิจกรรมอบรมมวยไชยา
2 โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย บริการวิชาการและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.1 กิจกรรมเครือข่ายด้านวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 กิจกรรมเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ
2.3 กิจกรรมเครือข่ายด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพุทธทาสศึกษา
3.1 กิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “พุทธทาสศึกษา
หรือ Buddhadasa Study”
3.2 กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนดีเด่นด้านวัฒนธรรม
3.3 กิจกรรมสืบสานปณิธานธรรม
3.4 กิจกรรมพัฒนาและให้บริการฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
3.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
3.6 กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมสู่เวทีจัดแสดง
4 โครงการสืบสานวันสาคัญทางศาสนาและอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น
4.1 กิจกรรมวันออกพรรษา
4.2 กิจกรรมวันลอยกระทง
4.3 กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
4.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
4.5 กิจกรรมวัน 102 ปีสุราษฎร์ธานี
5 โครงการศึกษาวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม
5.1 กิจกรรมจัดทาเอกสารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
5.2 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยทางวัฒนธรรม

ประเภทเงิน

งบประมาณ

งบแผ่นดิน

710,000
170,000
190,000
100,000
170,000
80,000
615,000

งบแผ่นดิน

345,000
70,000
200,000
งบแผ่นดิน

985,000
300,000

งบแผ่นดิน

งบแผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

50,000
220,000
120,000
195,000
100,000
470,000
120,000
145,000
60,000
50,000
95,000
120,000
80,000
40,000
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 กิจกรรมบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.2 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
7 โครงการพัฒนาศักยภาพการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7.1 กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา
7.2 กิจกรรม 5 ส.
7.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7.4 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
7.5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ
8 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.1 กิจกรรมเผยแพร่ดนตรีไทย
8.2 กิจกรรมเผยแพร่มโนราห์
8.3 กิจกรรมเผยแพร่หนังตะลุง
8.4 กิจกรรมเผยแพร่นาฎศิลป์
8.5 กิจกรรมเผยแพร่มวยไชยา
8.6 กิจกรรมร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
8.7 กิจกรรมร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
8.8 กิจกรรมประกวดหนังตะลุง
8.9 กิจกรรมประกวดดนตรีไทย
รวมทั้งสิ้น

ประเภทเงิน

งบประมาณ

เงินรายได้

1,810,500
1,498,150
312,350
253,000
70,000

เงินรายได้

10,000
120,000
10,000
เงินรายได้

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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43,000
1,060,000
120,000
240,000
100,000
210,000
90,000
140,000
140,000
20,000
0
6,023,500
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ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่งภูมิภาค

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน พัฒนา ถ่ายทอด สร้ างเครือข่าย ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เผยแพร่วิถีพุทธทมาส

พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอด
เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิต

การสร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและ
ถ่ายทอดเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

การเผยแผ่วิถีพุทธทาสธรรมโฆษณ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของภาคใต้

สานัก ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรมให้ มี ก ารบูร ณาการกั บ การ
จั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การจั ด
กิจ กรรมนัก ศึก ษา และการบริก ารวิชาการ
แก่ชุมชน

สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล

ส านัก ศิล ปะและวั ฒ นธรรมดาเนินงานการ
อนุรักษ์บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

ดาเนินงานหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ให้เป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเป็นศูนย์กลาง ใน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับหลักธรรมคา
สอนของท่านพุทธทาส และพัฒนาฐานข้อมูล
เกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนของท่านพุทธทาส

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินงานการ
บริหารจัดการ ด้านบุคลากร งบประมาณ
ประกันคุณภาพการศึกษา อาคารสถานที่
และระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
องค์กรสู่การเรียนรู้

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

1. จัดโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบและกลไกในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3. สร้างฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒน
ธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยเชิง
บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม และภูญญา
ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ

1. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นระดับท้องถิ่น
2. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ
3. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระดับสากล

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างนักศึกษาประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่นในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
2. จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

1. ดาเนินการรวบรวม และเผยแพร่ หลักธรรม
คาสอน และผลงานของ
ท่านพุทธทาสอย่างต่อเนือ่ ง

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการทางาน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในงาน
3. ดาเนินงานตามแผนงานงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เยผแรพ่ประชาสัมพันธ์งานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง
6. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

วิจัย และบริการ
วิชาการ

ก
า
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บ
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า พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ร ฏสุราษฎร์ธานี
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วิสัยทัศน์

ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ (ต่อ)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่งภูมิภาค

พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน พัฒนา ถ่ายทอด สร้ างเครือข่าย ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เผยแพร่ วิถีพุทธทมาส
การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
ถ่ายทอดเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
1. ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอด
หรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ร้ อยละของโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติต่อ
โครงการ
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน
5. จานวนโครงการที่ได้ รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
6.จานวนผลงานหรือชิ้นงานทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ รับการแสดงหรือเผยแร่ต่อ
สาธารณชน

การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการผลิตบัณฑิต
1.จำนวนโครงกำรที่บูรณำกำรกับกำร
เรี ยนกำรสอน กำรวิจยั และบริ กำร
วิชำกำร
2.ร้ อยละของการนาไปใช้ ประโยชน์

การสร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู พัฒนา
และถ่ายทอดเพื่อการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.(สมศ.10) การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น
3.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
4.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับสากล

การบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

การเผยแผ่วิถีพุทธทาสธรรมโฆษณ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน

1.จานวนแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รบั การสารวจสภาพ
ปัญหา
2.จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุ

1. (สกอ.1.1) กระบวนการพัฒนาแผน
2. (สกอ.2.4) ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
3. สกอ.7.1) ภาวะผู้นาของสภาสถาบัน
และผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
4. (สกอ.7.3) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
5. (สกอ.7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง
6. (สกอ.8.1) ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ

.

7. (สกอ.9.1) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
8. (สมศ.15) ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด
9. สมศ.11) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
10. จานวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
11. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ 4
การกากับ ติดตาม ประเมินผล
การกากับ ติดตาม ประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วน
ราชการ ในระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ ในที่นี้จะแสดงผลการกากับ ติดตาม
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรอบการกากับ ติดตามและประเมินผล
สาหรับกรอบการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและ
ความสาเร็จขององค์กรนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน ที่ได้
จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์(outcome) ทั้งนี้จะใช้รูปแบบการประเมิน
3 ลักษณะ คือ (1) การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ
(Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders audit)
นอกจากนั้นจะประเมินทั้งระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Postproject evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาค
ส่วนในองค์กร และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ การ
กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก้ไข และปรับแผนให้เหมาะสม เป็นกลไก
สาคัญที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนอีกวิธีหนึ่ง กอปรกับปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนาระบบราชการ. โดยนาเกณฑ์การประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการบริหารงานภาครัฐ
พร้ อมกับ ตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการติดตามประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภาครัฐ
2) สานักงบประมาณ : แบบสงป. 301-302 และ PART
3) สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี ,PMQA
4) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
5) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา :การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยสานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของสานักงบประมาณ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการ
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีโดยสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) หลักการและที่มา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่า “ในการปฏิบัติหน้ าที่ของส่ วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คานึงถึงความรับผิ ดชอบของผู้ป ฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา
12 กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมิน อิ ส ระดาเนิ น การประเมิ น ผลการปฏิบัติ ราชการของส่ ว นราชการเกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์ข องภารกิ จ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน กาหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดาเนินงานโดย
จัดให้มีการเจรจาและทาข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจาปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดาเนิน งานราย
ปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้ารวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสิ้นปีและถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจาปีแก่ส่วนราชการ
4. คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มีม ติเมื่อ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติ เห็ น ชอบในหลั ก การและ
รายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่
สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาการ
พัฒนาการปฏิบั ติราชการและทาข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว้
2) การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : Performance
Assessment Rating Tool – PART หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี มี การด าเนิน การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการให้ บ ริก ารของ
หน่วยงาน กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรงบประมาณ และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้อาศัยงบประมาณ จากทั้งส่วนงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ ทั้งนี้ในแต่ละรอบปี มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจาปี
และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่สานักงบประมาณได้ชี้แจง ในปัจจุบันที่มีการนาระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์( Strategic Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และ
มหาวิทยาลัยได้รั บการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุน ที่ส อดคล้องกับ การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตาม
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุ
ตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือ มิติตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตามยุทธศาสตร์ของ
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กระทรวงและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (Function) และมิติตาม
ยุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่(Area)
ในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามกระบวนการการจัดการงบประมาณของ
สานักงบประมาณ ที่ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทางบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหาร
งบประมาณ และการติดตามผลและประเมินผล ทั้งนี้โดยปกติแล้วระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ ในส่วนการติดตามและประเมินผล มีการดาเนินงานทั้ง การติดตามผล(Monitoring) ที่ทา
เป็นรายเดือน และการประเมินผล(Evaluation) ซึ่งมีการประเมินในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยทาการประเมิน
ประสิทธิภาพรายไตรมาส การประเมินประสิทธิผลรายปี และการประเมินผลกระทบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้เน้นการติดตามความสาเร็จของการนาส่งผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งผลลัพธ์เชื่อมโยง
ไปยังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายระดับชาติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการติดตามผลที่ได้จากการ
ใช้ทรั พยากรของหน่ ว ยงานหรื อการติดตามผลผลิ ต และในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์นี้ มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ
แม้ว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานียังคงมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โดยติดตามผลการดาเนินงานที่ใช้แบบรายงานทั้ง สงป.301 สงป.302 สงป.302/1 สงป.302/2 และ สงป.
302/3 โดยมีการจัดทารายงานทุกรอบเดือน และทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการรายงานผลการดาเนินงานจากผลผลิต
หรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้กาหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณและ
เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัยที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการนาส่งผลผลิตที่สาคัญ 6
ผลผลิต ดังนี้ (1) ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ (3) ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (4) ผลผลิตงานการให้บริการวิชาการ (5)
ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ (6) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้การวัดผลการ
ดาเนินงานวัดผลจากตัวชี้วัดที่ได้กาหนด ส่วนใหญ่แล้วเปรียบเทียบกันระหว่างแผนกับผลการปฏิบัติงาน และ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดาเนินงานในแต่เดือน/ไตรมาส นอกจากนี้แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548
สานักงบประมาณ ได้มีการนาเครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซึ่งเป็นการเริ่มดาเนินการเตรียมความพร้อม
และดาเนินการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2549
ทั้งนี้สานักงบประมาณได้กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ(เฉพาะส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่
ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ระดับ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจาการใช้จ่ายงบประมาณ(Performance Assessment Rating Tool : PART)
ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบและอนุมัติ ในคราวประชุม เมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 โดยส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนที่สานักงบประมาณกาหนด
รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณนี้ เป็น
ข้อมูลสาคัญที่สานักงบประมาณจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทา
รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่สาหรับส่วนราชการและมหาวิทยาลัยสามารถนาเครื่องมือ PART นี้ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานด้วยตนเอง(Self Assessment) เพื่อเตรียม ความพร้อมก่อนการนางบประมาณไป
ใช้ดาเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบความสาเร็จระหว่าง การดาเนินงาน และสามารถนามาใช้เพื่อการวัดผล
สาเร็จหลังสิ้นสุดการดาเนินงาน ซึ่งทาให้มหาวิทยาลัย สานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารมี
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ข้อมูลและสารสนเทศที่มากเพียงพอเพื่อประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
การกากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีตาม
ปีงบประมาณ เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อคนหาวามหาวิทยาลัย
สามารถดาเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ขอมูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเสนอตอผู้
บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อรายงานใหทราบถึงสภาพ ปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนเปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป

วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล
1) เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในชวงปงบประมาณ กับเปาหมายที่กาหนดไว
2) เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนกลับ (AAR) ใหมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กรอบแนวคิดการกากับ ติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ได้พัฒนากรอบแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็น
ระบบ ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้
1) ติ ด ตามก ากั บ การด าเนิ น งานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 6 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ และ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการแนวใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานอาเซียน
2) พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ
มิติวาระ (Agenda, Policy)
1. นโยบายรัฐบาล, กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. โครงการเร่งด่วน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ มิติภารกิจ (Function)
3. คารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
4. การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณมิติพื้นที่ (Area)
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5.

การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดที่สาคัญและท้าทาย
สาหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดาเนินงานของผู้บริหาร
4) พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลตามเกณฑ์ การพั ฒนาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ (PMQA)
กาหนดให้ทุกหน่วยงานเริ่มพัฒนาตามขอบเขตและศักยภาพของหน่วยงานเอง ควบคู่ไปกับการประเมินผลใน
ภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

แนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปตามปี งบประมาณ
มีแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) ติดตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในแตละไตรมาส ดาเนินการโดยกอง
นโยบายและแผน
2) ประเมิ น ความกาวหนาและผลสรุ ป โครงการ โดยคณะกรรมการประเมิ น ผลและจั ด สรร
งบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดนี้
เปน ทั้งการประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผล
สรุปของโครงการ (Summative Evaluation)
3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย
4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
5) ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยคณะกรรมการจัดทาคา
รับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจาปี ซึ่งแตงตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
6) ผลการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวข้างต้นจะรองรับการประเมินโดยหนวย
งานภายนอก ไดแก
1. การประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจาปงบประมาณ
2. การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

การควบคุมคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามแผนของมหาวิทยาลัยจะถูกควบคุม โดยระบบ กลไกการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนจึงเป็นดัชนีตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
เพื่อควบคุมคุณภาพภายในจานวน 31 ตัวชี้วัด และเป็นตัวชี้วัดที่ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกและคารับรองการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ของ
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กับ
การตรวจประกันคุณภาพภายในทุกปี
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564
ปรัชญา (Philosophy)
“สร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้นาด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา แห่งภูมิภาค
อาเซียน
พันธกิจ
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และการบริการวิชาการ
3. พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และพุ ท ธทาสศึ ก ษา ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติและนานาชาติ
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
พัฒนาถ่ายทอด
เผยแพร่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การส่งเสริม
สนับสนุน ให้มี
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
เรียนการสอน
วิจัยและบริการ
วิชาการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
: การพัฒนา
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพุทธ
ทาสศึกษา
ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และ
นานาชาติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ศิลปกรรม
ท้องถิ่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
: การส่งเสริม
และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและ
พุทธทาสศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
: การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภายใต้
หลักธรรมาภิ
บาล

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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* เป้าประสงค์
- มีการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
พัฒนาถ่ายทอด
เผยแพร่ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

* เป้าประสงค์
- การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
เรียนการสอน
วิจัยและบริการ
วิชาการ

* เป้าประสงค์
- เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
พุทธทาสศึกษา
ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1.จานวนโครงการที่มี
การถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2.ร้อยละโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ต่อโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1.ระบบและกลไกการ
1. จานวนเครือข่าย
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมระดับ
2.จานวนโครงการที่มี
ท้องถิ่น
การถ่ายทอดหรือ
2.จานวนเครือข่าย
เผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
3.จานวนโครงการ
3.ร้อยละโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมใน
สากล
ระดับชาติและนานาชาติ
ต่อโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4.การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัมนธรรมใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อาเซียน
5.จานวนโครงการที่
ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือโครงการที่
ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

* เป้าประสงค์
- มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ศิลปกรรม
ท้องถิ่น

* เป้าประสงค์
* เป้าประสงค์
- มีแหล่งเรียนรู้
-มีระบบบริหาร
จั ด การภายใต้
ด้าน
ห ลั ก ธ ร ร ม า
ศิลปวัฒนธรรม
ภิบาล
ศาสนาและพุทธ
ทาสศึกษา
- มีสื่อการ
เรียนรูด้ ้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุ
ด้านศิทลธปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ
ทาสศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1.จานวนโครงการด้าน
1.จานวนผลงานหรือ
การอนุรักษ์
ชิ้นงานทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
สิ่งแวดล้อม
การแสดงหรือเผยแพร่
2.จานวนผู้เข้าร่วม
ต่อสาธารณชน
โครงการด้านการอนุรักษ์
2.จาวนผู้เข้าชมแหล่ง
3.ร้อยละความพึงพอใจ
เรียนรู้
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
3.ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านการอนุรักษ์ฯ
ของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
4.จานวนแหล่งธรรมชาติ
และแหล่งศิลปกรรมที่
ได้รับการสารวจสภาพ
ปัญหา
5.จานวนผู้เด้ข้านศิ
ชมลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
6.ร้อยละของการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสถานที่
2.จานวนผู้ใช้บริการห้อง
ประชุม/ลานบริเวณหอ
พุทธทาสธรรมโฆษณ์
3.จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินการ
6.จานวนความเสี่ยงที่
ลดลงตามแผนบริ
ด้านศิหลารปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ความเสี่ยง
7.ร้อยละของ
งบประมาณที่เบิกจ่าย
ตามแผน
8.ร้อยละของ
งบประมาณที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน
9.จานวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภู
ด้ามนการจั
ิปัญญาท้
ดการที
องถิ่นส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการ
ทางาน
10.การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้
11.พัฒนาและเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
12.ระดับความสาเร็จ
ของการประหยัด
พลังงานและการ
ประหยัดน้า

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านศิลปวัฒนธรรม
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กลยุทธ์
1.อนุรักษ์ สืบสาน อบรม
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์
1.ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการ
เรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ

กลยุทธ์
1.สร้างและพัฒนา
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
พุทธทาสศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ

กลยุทธ์
1.อบรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
2.จัดทาและเผยแพร่
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์
1.สร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศานสา
และพุทธทาสศึกษา
2.ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และพุทธทาสศึกษา

กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในงาน
3.บริหารจัดการ
งบประมาณให้เกิดความ
ประหยัดและคุ้มค่า
4.พัฒนาสภาพแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
6.พัฒนาและพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์
7.พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการฝึกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2.โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3.โครงงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันค่านิยม
เอกลักษณ์ความเป็นไทย
4.โครงการส่งเสริม
จริยธรรมบัณฑิตชน
5.โครงการลาน
วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
1.ค่ายบูรณาการความรู้สู่
เวทีละครไทย
2.กิจกรรมสืบสาน
ปณิธานธรรม
3.โครงการบูรณาการ
ความรู้ด้านดนตรี
4.โครงการวรรณกรรม
ท้องถิ่น คติชนวิทยา
5.โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
6.โครงการวิจัยเกี่ยวกับ
ตารา เอกสารคัมภีร์ใบ
ลาน
7.โครงการวิจัยทาง
วัฒนธรรม
8.โครงการแนวทางการ
พัฒนาแหล่งศิลปกรรม
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
9.โครงการส่งเสริม
งานวิจัยพุทธทาสศึกษา
และศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
10.โครงการอบรมภูมิ
ปัญญาอาหารไทย
11.โครงการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น
12.โครงการบริการ
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและพุทธ
ทาสศึกษา
13.โครงการดาเนินการ
สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น
ทางวัฒนธรรมเพื่อยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
14.โครงการสัมมนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
15.โครงการพัฒนาและ
ให้บริการฐานข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
16.โครงการสัมมนา
วิชาการพุทธทาสศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการบริหารจัดการ
เครือข่ายท่านพุทธทาส
ภิกขุ
2.โครงการร่วมงานดนตรี
ไทยอุดมศึกษา
3.โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับ
อาเซียนและวัฒนธรรม
ข้ามชาติ
4.โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
5.โครงการสร้างความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงาน
6.โครงการสร้างแกนนา
เยาวชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
7.โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.โครงการความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
9.โครงการสานสัมพันธ์
3 ศาสนา

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการดาเนินงาน
หน่วยอนุรักษ์ฯ
2.อบรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
4.โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการแหล่งเรียนรู้
พิพิธทัศนาภูมิปัญญาไทย
ภาคใต้
2.โครงการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนตามรอยท่านพุทธ
ทาส
3.โครงการศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา
4.โครงการแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์สุราษฎร์
ธานี
5.โครงการพัฒนา
ห้องสมุดธรรมโฆษณ์
6.โครงการห้องพุทธทาส
ศึกษา
7.โครงการแหล่งรวบรวม
งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
8.โครงการเผยแพร่
ผลงานท่านพุทธทาสผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการ 5 ส.
2.โครงการจัดการความรู้
3.โครงการบริหารจัดการ
งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.โครงการบริหารความ
เสี่ยง
6.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เสริมสร้าง
สุนทรียภาพทาง
วัฒนธรรม
7.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปวัฒนธรรม
9.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้นาด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา แห่งภูมิภาค
อาเซียน
พันธกิจ
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และการบริการวิชาการ
3. พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และพุ ท ธทาสศึ ก ษา ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติและนานาชาติ
4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
60 61 62 63 6063

ตัวชี้วดั

1: การอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
พัฒนาถ่ายทอด
เผยแพร่

1. มีการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
พัฒนาถ่ายทอด
เผยแพร่ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ระบบ
และกลไก
การทานุ
บารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4

5

5

5

19

2.จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ศิลปวัฒนธ
รรม

17
00

19
00

20
00

21
00

770
0

3.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ศิลปวัฒนธ
รรม
4.ร้อยละ
ของการ
นาไปใช้
ประโยชน์
5.การ
แลกเปลี่ย
น
ศิลปวัฒนธ

80

82

85

86

83

62

64

65

66

64

1

2

2

3

8

กลยุทธ์

1.อนุรักษ์ สืบ
สาน อบรม
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี
60 61 62 63 6063

1. โครงการ
ฝึกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. โครงการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันค่านิยม
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย
5. โครงการลาน
วัฒนธรรม

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิ
ดชอบ

10
รรมใน
อาเซียน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2:
การส่งเสริม
สนับสนุน ให้มี
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์

2. มีการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการเรียนการ
สอน วิจัยและ
บริการวิชาการ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

60

61

62

63

6063

6.จานวน
โครงการที่
ได้รับการ
ยกย่องใน
ระดับชาติ
หรือ
นานาชาติ
1.ระบบ
และกลไก
การบริการ
ทาง
วิชาการแก่
สังคม

3

4

4

4

15

4

5

5

5

5

2.จานวน
โครงการที่
บูรณาการ
กับการ
เรียนการ
สอน
3.ร้อยละ
ความสาเร็
จของ
โครงการ
บูรณาการ
กับการ
เรียนการ
สอน
4.จานวน
โครงการที่
บูรณาการ
กับการ
วิจัย
5.ร้อยละ
ความสาเร็
จของ
โครงการ
บูรณาการ
กับการ
วิจัย
6. ร้อยละ
ของการ
นาไปใช้
ประโยชน์

1

2

2

2

7

75

80

85

85

81

1

2

2

2

7

75

80

85

85

81

62

64

65

67

64

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

1.ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กับการเรียน
การสอน

1.โครงการค่าย
บูรณาการความรู้สู่
เวทีละครไทย
2.สืบสานปณิธาน
ธรรม
3.โครงการบูรณา
การความรู้ด้าน
ดนตรี
4.โครงการ
วรรณกรรมท้องถิ่น
คติชนวิทยา

2.ส่งเสริม
สนับสนุนให้มี
การบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กับการวิจัย

5.โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.โครงการวิจัย
เกี่ยวกับตารา
เอกสารคัมภีร์ใบ
ลาน
7.โครงการวิจัยทาง
วัฒนธรรม
8.โครงการแนวทาง
การพัฒนาแหล่ง
ศิลปกรรมและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
9.โครงการส่งเสริม
งานวิจัยพุทธทาส
ศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

วงเงินงบประมาณปี
60

61

62

63

6063

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้รับผิ
ดชอบ

11

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 60 61 62 63 6063

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

7.จานวน
โครงการ
ที่บูรณา
การกับ
การ
บริการ
วิชาการ

1

2

2

2

7

3.ส่งเสริม
สนับสนุนให้
มีการบูรณา
การ
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นกับ
การบริการ
วิชาการ

10.โครงการ
อบรมภูมิ
ปัญญา
อาหารไทย
11.โครงการ
สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น
12.โครงการ
บริการ
วิชาการด้าน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
พุทธทาส
ศึกษา
13.โครงการ
ดาเนินการ
สรรหาผู้มี
ผลงานดีเด่น
ทาง
วัฒนธรรม
เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
14.โครงการ
สัมมนาด้าน
ศิลปวัฒนธรร
ม
15.โครงการ
พัฒนาและ
ให้บริการ
ฐานข้อมูล
ทาง
วัฒนธรรม
16.โครงการ
สัมมนา
วิชาการพุทธ
ทาสศึกษา

8.ร้อยละ
ความสาเ
ร็จของ
โครงการ
บูรณาการ
กับการ
บริการ
วิชาการ
9.ร้อยละ
ความสาเ
ร็จของ
การ
นาไปใช้

75

80

85

85

81

62

64

65

67

64

วงเงินงบประมาณปี
60 61 62 63 60- ผู้รับผิดชอบ
63

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

3 : การพัฒนา
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
พุทธทาสศึกษา
ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และ
นานาชาติ

3. มีเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพุทธทาส
ศึกษาในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั 60 61 62 63 6063

กลยุทธ์

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

1.จานวน
เครือข่าย
ศิลปวัฒน
ธรรม
ระดับ
ท้องถิ่น

2

3

3

3

11

4. สร้างและ
พัฒนา
เครือข่าย
ศิลปวัฒนธร
รม ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่นและ
พุทธทาส
ศึกษาใน
ระดับ
ท้องถิ่น
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ

2.จานวน
เครือข่าย
ศิลปวัฒน
ธรรม
ระดับชาติ
3.จานวน
เครือข่าย
ศิลปวัฒน
ธรรม
ระดับ
นานาชาติ

1

2

2

2

7

1

1

1

1

4

1.โครงการ
บริหาร
จัดการ
เครือข่าย
พุทธทาส
ภิกขุ
2.โครงการ
ร่วมงาน
ดนตรีไทย
อุดมศึกษา
3.โครงการ
ศิลปวัฒนธรร
มพื้นบ้าน
4.โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
วัฒนธรรม
ร่วมกับ
อาเซียนและ
วัฒนธรรม
ข้ามชาติ
5.โครงการ
สร้างความ
ร่วมมือด้าน
ศิลปะวัฒนธร
รมระหว่าง
หน่วยงาน
6.โครงการ
สร้างแกนนา
เยาวชนด้าน
ศิลปวัฒนธรร
ม
7.โครงการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
8.โครงการ
ความร่วมมือ
ด้าน
ศิลปวัฒนธรร
มระหว่าง
สถาบันอุดมศึ
กษา
9.โครงการ
สานสัมพันธ์
3 ศาสนา

วงเงินงบประมาณปี
60 61 62 63 60- ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ที่ 4: การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ศิลปกรรม
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์
4. มีการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ศิลปกรรม
ท้องถิ่น

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั 60

61

62

63

6063

1.จานวน
โครงการ
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
มฯ

1

1

2

2

6

2.จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ด้านการ
อนุรักษ์ฯ
3.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ด้านการ
อนุรักษ์ฯ
4.จานวน
แหล่ง
ธรรมชาติ
และแหล่ง
ศิลปกรรม
ที่ได้รับ
การ
สารวจ
สภาพ
ปัญหา
5.จานวน
ผู้เข้าชม
ฐานข้อมูล
ด้าน
สิ่งแวดล้อ
ม

120

130

150

170

570

75

80

85

85

81

4

5

5

5

19

150

200

250

300

900

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

4.1 อบรมด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปกรรม
ท้องถิ่น

1.โครงการ
ดาเนินงาน
หน่วยอนุรักษ์
ฯ
2.โครงการ
อบรม
เผยแพร่
ความรู้
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธร
รมชาติฯ
3.โครงการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรร
มและการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ
4.โครงการ
พัฒนา
ฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม

4.2 จัดทาและ
เผยแพร่ฐานข้อมูล
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และศิลปกรรม
ท้องถิ่น

5.โครงการ
พัฒนา
ฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม

5. มีฐานข้อมูล
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ศิลปกรรม
ท้องถิ่น

วงเงินงบประมาณปี
60

61

62

63

6063

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ธรรมชาติ
และ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

60

61

62

63

6063

6.ร้อยละ
ของการ
นาข้อมูล
ไปใช้
ประโยชน์
1.จานวน
ผู้เข้าชม
แหล่ง
เรียนรู้

62

64

65

67

64

200
0

300
0

400
0

500
0

140
00

2.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าชม
แหล่ง
เรียนรู้
3.ประเภท
สื่อที่ผลิต
เพื่อ
เผยแพร่

75

80

85

85

81

7

8

10

11

36

5.2 ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธ
ทาสศึกษา

1.การ
พัฒนา
สถาบันสู่
สถาบัน
การเรียนรู้

4

4

4

4

4

6.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี
60

61

62

63

6063

ศิลปกรรม
ท้องถิ่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5
: การส่งเสริม
และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและ
พุทธทาสศึกษา

ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
: การพั ฒ นา
ระบ บบริ หา ร
จั ด การภายใต้
หลั กธ ร รม า ภิ

6. มีแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธ
ทาสศึกษา
7. มีสื่อการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธ
ทาสศึกษา

8. มีระบบบริหาร
จัดการภายใต้หลั ก
ธรรมาภิบาล

5.1 สร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธ
ทาสศึกษา

1.โครงการ
แหล่งเรียนรู้
พิพิธทัศนา
ภูมิปัญญา
ไทยภาคใต้
2.โครงการ
แหล่งเรียนรู้
ชุมชนตาม
รอยท่านพุทธ
ทาส
3.โครงการ
ศูนย์
วัฒนธรรม
ศึกษา
4.โครงการ
แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสต
ร์สุราษฎร์
ธานี
5.โครงการ
พัฒนา
ห้องสมุดพุทธ
ทาส
6.โครงการ
ห้องพุทธทาส
ศึกษา
7.โครงการ
แหล่ง
รวบรวม
งานวิจัยด้าน
ศิลปะวัฒนธร
รม
8.โครงการ
เผยแพร่
ผลงานท่าน
พุทธทาสผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ใน
ระดับ
นานาชาติ
1.โครงการ 5
ส.
2.โครงการ
จัดการ
ความรู้
3.โครงการ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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บาล

บริหาร
จัดการงาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ตัวชี้วดั

60

61

62

กลยุทธ์
63

6063

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

61

62

63

6063

ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
4.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรด้าน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม
5.โครงการ
บริหารความ
เสี่ยง

2.ร้อยละ
ของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ตามแผน

65

70

80

85

75

6.2 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เขี่ยวชาญในงาน

3.จานวน
ความเสี่ยง
ที่ลดลง
ตามแผน
บริหาร
ความเสี่ยง
4.ร้อยละ
ของ
งบประมา
ณที่
เบิกจ่าย
ตามแผน
5.จานวน
ผู้ใช้บริกา
รห้อง
ประชุม/
ลาน
บริเวณหอ
พุทธทาส
6.ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกา
รสถานที่
7.จานวน
ผู้เข้าชม
เว็บไซด์
สานัก
ศิลปะฯ
8.จานวน
ช่อง
ทางการ
ประชาสัม
พันธ์
9.ระบบ
และกลไก
การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

1

1

1

1

4

6.3 บริหารจัดการ
งบประมาณให้เกิด
ความประหยัดและ
คุ้มค่า

80

90

90

90

87

200
0

250
0

300
0

350
0

110
00

75

80

85

85

81

600

700

800

850

295
0

6.5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
ทันสมัย

3

3

4

4

10

6.6 พัฒนาและเพิ่ม
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

7.โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

4

4

5

4

6.7 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ

8.โครงการ
เผยแพร่
ประชาสัมพัน
ธ์งาน
ศิลปวัฒนธรร
ม
9.โครงการ
ประกัน

6.4 พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

วงเงินงบประมาณปี
60

6.โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
เสริมสร้าง
สุนทรียภาพ
ทาง
วัฒนธรรม
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คุณภาพ
การศึกษา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

60

61

62

63

6063

10.ผลการ
ประเมิน
การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
11.
จานวนตัว
บ่งชี้ที่
ได้รับการ
พัฒนา

4

4

4

4

4

1

2

2

2

7

โครงการ
ผลผลิต/
กิจกรรม

วงเงินงบประมาณปี
60

61

62

63

6063
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แบบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2560-2564
หน่วยงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม
สร้างความรู้เข้าใจในคุณค่า ความ
สานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ สืบสาน
ปณิธานพุทธทาส ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และถ่ายทอดสู่
ความเป็นสากล

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน
การบริการวิชาการและ
การวิจัย

เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
เป้าประสงค์
1. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา
ถ่ายทอด เผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลผลิต /
โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ
2560

2561

2562

2563

รวม
ทั้งสิ้น

900,000

950,000

1,000,00

1,100,00

3,950,000

0

0

ผู้รับผิด
ชอบ

รวมทั้งสิ้น
1.
โครงการ………………………………………………….
1.1 กิจกรรม
..................................................

ตัวชี้วัด
(1) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม
(2) ร้อยละโครงการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ
ต่อโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 1. มีการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด
เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์

1. โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

1.อนุรักษ์ สืบสาน อบรม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปัญญาท้องถิ่น
2. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันค่านิยมเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย
4. โครงการลานวัฒนธรรม

1,800,00

1,850,00

1,900,00

2,000,00

0

0

0

0

7,550,000

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

0

300,000

0

400,000

700,000

ตัวชี้วัด
(1) ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(2) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(3) 2.ร้อยละโครงการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และนานาชาติต่อโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(4) การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ในอาเซียน
(5) จานวนโครงการที่ได้รับการยก
ย่องในระดับชาติหรือโครงการ
ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2. มีการบูรณาการ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

ผลผลิต /
โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ
รวม
ทั้งสิ้น

2560

2561

2562

2563

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

80,000

80,000

80,000

80,000

320,000

120,000

120,000

150,000

150,000

540,000

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

150,000

100,000

200,000

200,000

700,000

100,000

150,000

200,000

250,000

700,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

500,000

500,000

550,000

600,000

2,150,000

1,200,0

1,200,0

1,250,0

1,250,0

4,900,000

00

00

00

00

70,000

70,000

80,000

80,000

300,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

200,000

250,000

250,000

250,000

950,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

100,000

120,000

130,000

150,000

500,000

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

500,000

600,000

650,000

700,000

2,450,000

70,000

80,000

90,000

100,000

340,000

80,000

80,000

80,000

80,000

320,000

ผู้รับผิด
ชอบ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน วิจัย
และบริการวิชาการ

กลยุทธ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ บูรณา
การศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน วิจัย
และการบริการวิชาการ

1. โครงการค่ายบูรณาการความรู้สเู่ วทีละครไทย
2. โครงการบูรณาการความรู้ด้านดนตรี
3. โครงการวรรณกรรมท้องถิ่น คติชนวิทยา
4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
5. โครงการวิจัยเกี่ยวกับตารา เอกสารคัมภีร์ใบลาน
6. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม
7. โครงการแนวทางการพัฒนาแหล่งศิลปกรรมและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. โครงการอบรมภูมิปญ
ั ญาอาหารไทย
9. โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น
10. โครงการบริการวิชาการด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและ
พุทธทาสศึกษา
11. โครงการดาเนินการสรรหาผู้มผี ลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
12. โครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม
13. โครงการพัฒนาและให้บริการฐานข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
14. โครงการสัมมนาวิชาการพุทธทาสศึกษา

สานักศิลปะ

ตัวชี้วัด
(1) จานวนผลงานหรือชิ้นงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การแสดงหรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน
(2) จานวนโครงการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ
(3) ร้อยละความสาเร็จของโครงการ
บูรณาการกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและการวิจัย
(4) ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์

2. อนุรักษ์และสนับสนุน
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
สืบสานปณิธานพุทธทาส
(Buddhadasa Study)
และภูมิปัญญาไทย

กลยุทธ์ที่ 3. สร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธทาสศึกษา

ตัวชี้วัด
(1) จานวนผลงานหรือชิ้นงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการแสดงหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(2) จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
(3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชม
แหล่งเรียนรู้
(4) ประเภทสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่

3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสากล

กลยุทธ์
(1) สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ

1. โครงการบริหารจัดการเครือข่ายท่านพุทธทาสภิกขุ
2.โครงการร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
3.โครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
4.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับอาเซียนและ
วัฒนธรรมข้ามชาติ
5.โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงาน

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สานักศิลปะ

19
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

ผลผลิต /
โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ
รวม
ทั้งสิ้น

2560

2561

2562

2563

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

2. โครงการร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

3. โครงการร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

6.โครงการสร้างแกนนาเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม
7.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

ผู้รับผิด
ชอบ

9.โครงการสานสัมพันธ์ 3 ศาสนา

4. สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
(2) จานวนเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น
(3) จานวนเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
(4) จานวนโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสากล
กลยุทธ์
(5) สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

1. โครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัด
(1) จานวนโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
หน่วยงาน

ผลผลิต /
โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ
2560

2561

2562

2563

รวม
ทั้งสิ้น

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เสริมสร้าง
สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม

13,000,
000

5,000,0
00

7,000,0
00

8,000,0
00

33,000,00
0

1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

500,00

300,00

400,00

500,00

1,700,000

0

0

0

0

ผู้รับผิดชอ
บ

รวมทั้งสิ้น
เป้าประสงค์ที่ 6 การบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล เน้นการสร้าง
ความสุขในการปฏิบัติงานควบคู่
กับมาตรฐานการทางานในยุค
สังคมดิจิทัล
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิ
จิตัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

2.

พัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support
System)อย่างเป็น
รูปธรรม

เป้าประสงค์ มีระบบบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
(1) พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสถานที่
(2) จานวนผู้ใช้บริการห้อง
ประชุม/ลานบริเวณหอพุทธ
ทาสธรรมโฆษณ์
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
(2) บริหารจัดการงบประมาณ
ให้เกิดความประหยัดและ
คุ้มค่า
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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3.

4.

ส่งเสริม สนับสนุน การ
ทางาน ภายใต้บรรยากาศ
“ครอบครัวเดียวกัน”
(SRU Family)

ส่งเสริมให้มีการกาหนด
กระบวนการและลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม ก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ

5.

ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในการพัฒนา
องค์กรทุกระดับ

6.

ส่งเสริมการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น
Green University

เป้าประสงค์
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
(1) จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบและกลไก
ประกันคุณภาพ
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
งาน
ตัวชี้วัด
(1) ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(2) ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินการ
(3) จานวนความเสี่ยงที่ลดลง
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
(4) ร้อยละของงบประมาณที่
เบิกจ่ายตามแผน
(5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผน
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด
(1) จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการทางาน
(2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
(3) จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการทางาน
(4) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
การเรียนรู้
กลยุทธ์
(1) พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด
(1) จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการที่ส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการทางาน
กลยุทธ์
(1) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสาเร็จของการ
ประหยัดพลังงาน และการ
ประหยัดน้า

ผลผลิต /
โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณ
รวม
ทั้งสิ้น

2560

2561

2562

2563

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

2.
3.

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงการบริหารความเสี่ยง
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

1.
2.

โครงการ 5 ส.
โครงการจัดการความรู้

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

1. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปวัฒนธรรม

300,000

300,000

300,000

300,000

1,200,000

1. โครงการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

3,000,0

3,000,0

3,000,0

3,000,0

12,000,000

00

00

00

00

1.
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ดาเนินการที่สาคัญ คือ การร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับบริหาร ร่วมกัน
ทบทวนโดยพิ จ ารณาจากพระราชบั ญ ญั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มาตรา 7 ที่ เ กี่ ย วกั บ บริ บ ทด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม นโยบายของอธิการบดีที่เสนอไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย หลัก 5 สร้าง 3 พัฒนา พิจารณาจาก
นโยบายของผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรมที่เสนอทิ ศทางในการดาเนินงาน พิจารณาในเรื่องของผล
การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559-2562 พิจารณาจากตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้กาหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในพันธกิจหลัก คือ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงความต้องการทรัพยากรบุคลากร ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้อง
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
การกากับ ติดตามและประเมินผล สานักศิล ปะและวัฒนธรรม จะจัดให้ มีกลไกเพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีของสานักฯ การประเมินผล
การประกันคุณภาพ โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนประจาปีของคณะกรรมการดาเนินงานประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
และคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ตัวชี้วัด
1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติต่อโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน
5. จานวนโครงการที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
6. จานวนผลงานหรือชิ้นงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีไ่ ด้รับการแสดง
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
8. จานวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
9. ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์
10. จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
12. ประเภทสื่อทีผ่ ลิตเพื่อเผยแพร่
13. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
14. จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
15. จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
16. จานวนโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและสากล
17. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาด้านการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ
18.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
19.ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
20.การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
21.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการ
และ/หรือไม่เป็นทางการ
22. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานที่
23. จานวนผู้ใช้บริการห้องประชุม/ลานบริเวณหอพุทธทาสธรรม
โฆษณ์
24. จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
25. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
26. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
27. จานวนความเสี่ยงที่ลดลงตามแผนบริหารความเสี่ยง
28. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผน
29. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
30. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
การทางาน
31 .ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานและการประหยัดน้า
32. จานวนโครงการด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมฯ
33. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ฯ
34. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ฯ
35. จานวนแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมทีไ่ ด้รับการสารวจ
สภาพปัญหา

50
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4

100
80
5

150
80
6

150
85
7

แนวทางในการนาไปสู่การปฏิบัติ คือ
1. กาหนดให้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ
แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุร าษฎร์ ธานี ไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2. การสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 ด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้หน่วยงาน
บุคลากร และนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไว้ เช่น การจัดประชุมชี้แจง
การสื่อสารผ่านเวปไซด์ จดหมายข่าว
3. การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการประเมินผล การเรียนรู้และการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ โดยการนาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและผลการประเมินเข้าสู่ระบบและ
กลไกของการประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตาม ประเมินผล

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
(SWOT Analysis)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในตลอดจน
ศักยภาพพื้นฐานเพื่อประมวลถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจของสานักศิลปะและวัฒนธรรมใน
อนาคต ภารกิจ และเป้าหมายของสานักฯ การพิจารณากาหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนาและการบริหาร
สานักฯ อันจะนาไปสู่การวางแผนในการดาเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และสนองนโยบาย
แห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง : Strengths
- มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม
- มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรม
- มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนสม่าเสมอ
- มหาวิทยาลัยมีศาสตร์เฉพาะทางที่สามารถผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม
- สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
- มีโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
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-

มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความสามารถทางวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มีความสามารถและทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม
สานั กศิล ปะและวัฒ นธรรมมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ามามีส่ วนร่ว มในการ
ดาเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
- มีการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
- เป็นศูนย์กลางในการสืบสานประเพณีท้องถิ่น
- ชื่อเสียงของท่านพุทธทาสซึ่งเป็นบุคคลสาคัญของโลกเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
จุดอ่อน : Weaknesses
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย
- โครงการที่มีความร่วมมือต่อเนื่องยังไม่ค่อยมีการพัฒนา
- ความสนใจและดาเนินการของนักศึกษาเปลี่ยนไป
- การประสานงานขาดความเชื่อมโยงกับคณะ
- ขาดกระบวนการติดตามผลการดาเนินงาน / ขาดการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
- ขาดอัตลักษณ์
- ขาดแหล่งเรียนรู้และสิ่งดึงดูดกิจกรรมที่น่าสนใจ
- สถานที่ก่อสร้างไม่ดึงดูดใจ
- มีงานด้านศิลปวัฒนธรรมน้อย
- การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะยังขาดแคลน
- ระเบียบเบิกจ่ายไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
- สานักฯไม่มีนักศึกษาทาให้การบริหารจัดการลาบาก
- สานักฯมีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- ขาดการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอสู่สากล
- โครงการที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไม่มีความโดดเด่น
- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขาดการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ขาดการบูรณาการงานศิลปะกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
โอกาส : Opportunities
- นโยบายของมหาวิทยาลัยและของรัฐบาลส่งเสริมและพัฒนางานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจ
- การเข้าสู่อาเซียนสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการ
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- หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการดาเนินงาน
อุปสรรค : Threats
- มีหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมหลายหน่วยงาน
- การเดินทางลาบากเนื่องจากตัวอาคารแยกส่วนจากมหาวิทยาลัย
- ทัศนคติ และค่านิยมที่ทันสมัยทาให้ขาดความตระหนักในด้านศิลปวัฒนธรรม
- ระเบียบการเบิกจ่ายไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย SWOTS Matrix
กลยุทธ์เชิงรุก (O+S)
โอกาส: Opportunities
 ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่
วั ฒ น ธ ร ร ม สู่
นานาชาติ
 พั ฒ นางานท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ มี
ความโดดเด่น
 สนั บ สนุ น การจั ด
กิจกรรมทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธ รรม
ร่วมกับชุมชน
 ส่ ง เสริ ม การเข้ า สู่
อาเซี ย นโดยการ
สร้างเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรม
 สนับสนุนให้มีการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม
อย่างต่อเนื่อง
 สนั บ สนุ น การจั ด
กิจกรรมประเพณี

กลยุทธ์เชิงปรับปรุง (O+W)

 พัฒนาหอพุทธทาส
ให้เป็นศูนย์กลาง
ของแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม
 ปรับปรุงช่องทาง
การประชาสัมพันธ์
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 พัฒนาการดาเนิน
โครงการใน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่องให้มีการ
พัฒนาไปอีกระดับ
 ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมให้มีความ
น่าสนใจ
 ปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มี
ลักษณะของการ
ประสานความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
มากขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
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- นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและ
ข อ ง รั ฐ บ า ล
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นางานท านุ
บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
- จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์
ธ า นี มี
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และประเพณี ที่
น่าสนใจ
- การเข้าสู่อาเซียน
สร้ า งโ อกาสใ น
ก า ร ส ร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม
- ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ส นั บ ส นุ น
งบ ป ร ะม า ณ ใ น
การดาเนินการ
- ห น่ ว ย ง า น
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ข อ ง จั ง ห วั ด
สุราษฎร์ธานีอย่าง
ต่อเนื่อง
 สนั บ สนุ น การใช้
ศาสตร์ ข องคณะ
วิชาต่างเพื่อบูรณา
การงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การจั ด การเรี ย น
การสอน
จุดแข็ง : Strengths
- มหาวิทยาลั ย ตั้งอยู่ ใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์
ธานี ที่มีความโดดเด่ น
ทางวัฒนธรรม
- มี แ หล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัย
- มหาวิทยาลัยสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
- ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
สม่าเสมอ
- มหาวิทยาลัยมีศาสตร์
เฉพาะทางที่ ส ามารถ
ผสมผสานทางด้ า น
วัฒนธรรม
- ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ นธรรมมี ชื่ อ เสี ย ง
เป็นที่ยอมรับ
- มี โ ค ร ง ก า ร ด้ า น
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ที่
ชั ด เ จ น แ ละ ด า เ นิ น

ภ า ย น อ ก
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดาเนินงาน

 สร้างอัตลักษณ์ให้มี
ความชัดเจน
 จัดกิจกรรมใน
ลักษณะของการบูร
ณาการกับการ
เรียนการสอน
 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใช้
ในการดาเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
จุดอ่อน : Weaknesses
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย
- โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ค ว า ม
ร่ ว มมื อ ต่ อ เนื่ อ งยั ง ไม่
ค่อยมีการพัฒนา
- ความสนใจและ
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
นักศึกษาเปลี่ยนไป
- การประสานงานขาด
ความเชื่อมโยงกับคณะ
- ขาดกระบวนการ
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดาเนิ นงาน / ขาดการ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน
- ขาดอัตลักษณ์
- ขาดแหล่งเรียนรู้และสิ่ง
ดึ ง ดู ด กิ จ ก ร ร ม ที่
น่าสนใจ
- สถานที่ก่อสร้างไม่ดึงดูด
ใจ
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-

-

-

-

-

-

- มี ง า น ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมน้อย
- การสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะยังขาดแคลน
- ระเบียบเบิกจ่ายไม่เอื้อ
ต่ อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
- สานักฯไม่มีนักศึกษาทา
ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ลาบาก
- ส านั ก ฯมี บุ ค ลากรไม่
เ พี ย ง พ อ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน
- ขาดการใช้เทคโนโลยีใน
การนาเสนอสู่สากล
- โ ค รง ก าร ที่ เ กี่ ยว กั บ
ศิ ล ปวั ฒน ธ รร มไ ม่ มี
ความโดดเด่น
- บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยขาดการมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรม
- ขาดการบูรณาการงาน
ศิล ปะกับการเรียนการ
สอนและงานวิจัย

โครงการอย่างต่อเนื่อง
มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความสามารถทาง
วัฒนธรรม
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
คว า มส ามา รถ แล ะ
ทั ก ษ ะ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ นธรรมมี ก ารเปิ ด
โอกาสให้ นักศึกษาที่มี
ศักยภาพเข้ามามีส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
มีการสร้างเครือข่ายทั้ง
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดับชาติ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการ
สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น
ชื่อเสี ย งของท่านพุท ธ
ท า ส ซึ่ ง เ ป็ น บุ ค ค ล
ส าคั ญ ของโลกเป็ น ที่
ยอมรับโดยทั่วไป

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S+T)

อุปสรรค : Threats

กลยุทธ์เชิงแก้ไขปัญหา (W+T)
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 พั ฒ นางานท านุ
บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้
มีความโดดเด่น
 พั ฒ น า ภู มิ ทั ศ น์
บริ เ ว ณ หอพุ ท ธ
ทาสธรรมโฆษณ์
ให้มีความโดดเด่น
ทางวัฒนธรรม
 ดาเนินกิจกรรมใน
ลั ก ษณะของการ
สร้ า งการมี ส่ ว น
ร่วม

- มี ห น่ ว ย ง า น ใ น
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์
ธานี ด าเนิ น งาน
ด้
า
น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
หลายหน่วยงาน
- ก า ร เ ดิ น ท า ง
ล าบากเนื่ อ งจาก
ตั ว อ า ค า ร แ ย ก
ส่ ว น จ า ก
มหาวิทยาลัย
- ทั ศ น ค ติ แ ล ะ
ค่า นิย มที่ ทัน สมั ย
ท าให้ ข าดความ
ตระหนั ก ในด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
- ร ะ เ บี ย บ ก า ร
เบิกจ่ายไม่เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรม

 เ น้ น ก า ร จั ด
กิจกรรมในลักษณะ
ของการมีส่วนร่วม
 เพิ่ ม ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์
 รณรงค์ให้บุคลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม
เพิ่มขึ้น
 สร้างเครือข่ายทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม ทั้ ง
หน่ ว ยงานภายใน
ภายนอกเพิ่มขึ้น
 เ น้ น ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วัฒ นธรรมที่บูรณา
การกั บ การเรี ย น
การสอนและการ
วิจัย

จากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบตารางไขว้ (SWOTS Matrix) เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อวางเป้าหมายการพัฒนา ตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ที่มีเป้าหมายเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์เชิงการพัฒนา ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก







ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่นานาชาติ
พัฒนางานทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
ส่งเสริมการเข้าสู่อาเซียนโดยการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง
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 สนับสนุนการใช้ศาสตร์ของคณะวิชาต่างเพื่อบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์เชิงปรับปรุง
 พัฒนาหอพุทธทาสให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 ปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 พัฒนาการดาเนินโครงการในลักษณะโครงการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาไปอีกระดับ
 ปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ
 ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีลักษณะของการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มาก
ขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
 สร้างอัตลักษณ์ให้มีความชัดเจน
 จัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการกับการเรียนการสอน
 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการดาเนินงานศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์เชิงป้องกัน
 พัฒนางานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น
 พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ให้มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม
 ดาเนินกิจกรรมในลักษณะของการสร้างการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์เชิงแก้ไขปัญหา
 เน้นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการมีส่วนร่วม
 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
 รณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
 สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอกเพิ่มขึ้น
 เน้นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ สืบสาน อบรม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
1.ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติต่อโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ในอาเซียน
5. จานวนโครงการที่ได้รับการยก
ย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ
6.จานวนผลงานหรือชิ้นงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
แสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ สืบสาน อบรม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2560
4

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2564
2561 2562 2563
4
4
5

2564
5

3

3

4

4

5

5

7

9

10

12

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

ตัวชี้วัด
1.ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการถ่ายทอด
หรือเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติต่อ
โครงการศิลปวัฒนธรรม
4. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน
5. จานวนโครงการที่ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
6.จานวนผลงานหรือชิ้นงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
7.ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการฝึกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันค่านิยม
เอกลักษณ์ความเป็นไทย
4.โครงการส่งเสริมจริยธรรม
บัณฑิตชน
5.โครงการลานวัฒนธรรม

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการการบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ

ตัวชี้วดั
1. จานวนโครงการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจยั และ
บริการวิชาการ
2. ร้อยละของการนาไปใช้
ประโยชน์

2560
1
60

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2564
2561 2562 2563
1
2
2
60

65

65

2564
2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

70

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
2. ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการค่ายบูรณาการความรูส้ เู่ วที
ละครไทย
2.สืบสานปณิธานธรรม
3.โครงการบูรณาการความรู้ด้านดนตรี
4.โครงการวรรณกรรมท้องถิ่น คติชน
วิทยา
5.โครงการจัดทาฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6.โครงการวิจัยเกี่ยวกับตารา เอกสาร
คัมภีร์ใบลาน
7. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม
8. โครงการแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
9.โครงการส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย พุ ท ธทาส
ศึ ก ษาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
10. โครงการอบรมภูมิปญ
ั ญาอาหาร
ไทย
11. โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและ
พุทธทาสศึกษา
13. โครงการดาเนินการสรรหาผูม้ ี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
14. โครงการสัมมนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
15. โครงการพัฒนาและให้บริการ
ฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
16. โครงการสัมมนาวิชาการพุทธทาส
ศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษาในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
พุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ

ตัวชี้วดั
1.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น
2.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ
3.จานวนโครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
4.จานวนเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษาด้านการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

2560
2

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2564
2561 2562 2563
2
3
3

2564
3

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

2

2

2

2

2

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและ
พุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ

1.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น
2.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
3.จานวนโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
4.จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
ด้านการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

1. โครงการบริหารจัดการเครือข่ายท่าน
พุทธทาสภิกขุ
2. โครงการร่วมงานดนตรีไทย
อุดมศึกษา
3. โครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
4. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
วัฒนธรรมร่วมกับอาเซียนและ
วัฒนธรรมข้ามชาติ
5. โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
6. โครงการสร้างแกนนาเยาวชนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
7. โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น
8. โครงการความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
9. โครงการสานสัมพันธ์ 3 ศาสนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ :
1. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
2. มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. อบรมด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
1. จานวนโครงการด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฯ
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้าน
การอนุรักษ์ฯ
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ฯ
4. จานวนแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรมที่ได้รับการสารวจสภาพ
ปัญหา

2560
2

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2564
2561 2562 2563
2
2
2

2564
2

50

100

100

150

150

70

75

80

80

85

4

4

5

5

5
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
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กลยุทธ์
2. จัดทาและเผยแพร่ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
5.ระดับความสาเร็จของการ
ประหยัดพลังงานและการ
ประหยัดน้า

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์
1. อบรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2564
2560 2561
2562 2563 2564
3
3
4
4
4

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

1. จานวนโครงการด้านการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการอนุรักษ์ฯ
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ด้านการอนุรักษ์ฯ
4. จานวนแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม
ที่ได้รับการสารวจสภาพปัญหา
5.ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงาน
และการประหยัดน้า

1.โครงการดาเนินงานหน่วยอนุรักษ์ฯ
2.อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
3.โครงการเผยแพร่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
4.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม

2. จัดทาและเผยแพร่ฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
เป้าประสงค์ :
1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
2. มีสื่อการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาส
ศึกษา
2. ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาส
ศึกษา

ตัวชี้วดั
1. จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
ชมแหล่งเรียนรู้

3. ประเภทสื่อที่ผลิตเพื่อ
เผยแพร่

2560
200
75
1

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2564
2561 2562 2563
300
500
700
75
80
80
1

2

2

2564
1000
85

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

2

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ
พุทธทาสศึกษา

ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าชม
แหล่งเรียนรู้
3. ประเภทสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธทัศนาภูมิ
ปัญญาไทยภาคใต้
2. โครงการแหล่งเรียนรู้ชนชนตามรอย
ท่านพุทธทาส

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

35
3. โครงการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
4. โครงการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สุราษฎร์ธานี
5. โครงการพัฒนาห้องสมุดพุทธทาส
6 .โครงการห้องพุทธทาสศึกษา
7. โครงการแหล่งรวบรวมงานวิจยั ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
8. โครงการเผยแพร่ผลงานท่านพุทธ
ทาสผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับนานาชาติ

2. ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธ
ทาสศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

2560
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ เรียนรู้
ความเชี่ยวชาญในงาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
60
พัฒนาตามแผน
3.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3
ในการดาเนินงาน
4.ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
3
สมรรถนะหลักอย่างเป็นทางการ
และ/หรือไม่เป็นทางการ
5.จานวนแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการ
1
จัดการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศใน
การทางาน
3. บริหารจัดการงบประมาณให้เกิด 3. 6.จานวนความเสี่ยงที่ลดลงตามแผน
1
ความประหยัดและคุ้มค่า
บริหารความเสี่ยง
4. 7.ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
70
ตามแผน
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุง 8.จานวนผู้ใช้บริการห้องประชุม/
1000
ภูมิทัศน์
ลานบริเวณหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
9. ร้อยละความพึงพอใจของ
70
ผู้ใช้บริการสถานที่
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ 10. จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์สานัก
300
ทันสมัย
ศิลปะและวัฒนธรรม
6. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
7. พัฒนาระบบและกลไกประกัน
11. ระบบและกลไกการประกัน
3
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษา

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2560-2564
2561 2562 2563
3
4
4

2564
4

65

70

80

80

3

3.5

3.5

4

3

3

4

4

1

1

1

1

1

2

2

2

75

80

85

90

1500

2000

2500

3000

70

75

75

80

500

700

800

1000

3.5

4

4.1

4.2
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน

3. บริหารจัดการงบประมาณให้
เกิดความประหยัดและคุ้มค่า
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย
6. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
7. พัฒนาระบบและกลไกประกัน
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผน
3.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
4.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
หลักอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็น
ทางการ
5.จานวนแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการจัดการที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศในการทางาน
3. 6.จานวนความเสี่ยงที่ลดลงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. 7.ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายตามแผน
8.จานวนผู้ใช้บริการห้องประชุม/ลานบริเวณ
หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สถานที่
10. จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

11. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ 5 ส.
2. โครงการจัดการความรู้
3. โครงการบริหารจัดการงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

5. โครงการบริหารความเสีย่ ง

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เสริมสร้าง
สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม
7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปวัฒนธรรม
9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2560-2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาถ่ายทอด
เผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน วิจัยและ
บริการวิชาการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพุทธทาสศึกษา
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้
รวมทั้งสิ้น

2560
2,900,000

รายจ่ายล่วงหน้าประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
3,300,000 3,100,000 3,700,000

2564
3,800,000

2,900,000
4,070,000

3,300,000
4,120,000

3,100,000
4,410,000

3,700,000
4,510,000

3,800,000
4,600,000

4,070,000
750,000

4,120,000
750,000

4,410,000
750,000

4,510,000
750,000

4,600,000
750,000

750,000
125,000

750,000
125,000

750,000
125,000

750,000
125,000

750,000
125,000

125,000
1,400,000

125,000
1,530,000

125,000
1,500,000

125,000
1,580,000

125,000
1,600,000

1,400,000
-

1,530,000
-

1,500,000
-

1,580,000
-

1,600,000
-

1,600,000
4,050,000
14,895,000

2,000,000
4,050,000
15,875,00
0

3,000,000
4,050,000
16,935,000

4,000,000
4,050,000
18,715,00
0

5,000,000
4,050,000
19,925,000

การกากับ ติดตาม และประเมินผล
แนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มีแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) ติดตามผลการใช้จา่ ยงบประมาณตามแผนการใช้จา่ ยเงินในแต่ละไตรมาส ดาเนินการ
โดยผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2) ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการดาเนินงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึง่ แต่งตัง้ โดย
มหาวิทยาลัย
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึง่ แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
5) ประเมินภายนอกโดยคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแต่งตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
2560

1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
พัฒนาถ่ายทอด เผยแพร่ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2. การส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการ
สอน วิจัยและบริการวิชาการ

1. โครงการฝึกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ค่านิยมเอกลักษณ์ความเป็นไทย
4. โครงการส่งเสริมจริยธรรม
บัณฑิตชน
5. โครงการลานวัฒนธรรม
1. โครงการค่ายบูรณาการ
ความรู้สู่เวทีละครไทย
2. สืบสานปณิธานธรรม
3. โครงการบูรณาการความรู้
ด้านดนตรี
4. โครงการวรรณกรรมท้องถิ่น
คติชนวิทยา
5. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
6. โครงการวิจัยเกี่ยวกับตารา
เอกสารคัมภีร์ใบลาน
7. โครงการแนวทางการพัฒนา
แหล่งศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนการดาเนินโครงการ
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

×

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

×

×

×

√

√

×

×

×

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×

√

√

√

×

×

√

√

√

√

√

√
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โครงการ/กิจกรรม
2560

10. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม
11. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการพุทธทาสศึกษา
12. โครงการสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น
13. โครงการบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา
14. โครงการดาเนินการสรรหา
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
15. โครงการสัมมนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
16. โครงการพัฒนาและ
ให้บริการฐานข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
3. การพัฒนาเครือข่ายด้าน
1. โครงการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายท่านพุทธทาสภิกขุ
และพุทธทาสศึกษาในระดับท้องถิ่น 2. โครงการร่วมงานดนตรีไทย
ระดับชาติ และนานาชาติ
อุดมศึกษา
3. โครงการศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมร่วมกับอาเซียนและ
วัฒนธรรมข้ามชาติ
5. โครงการสร้างความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงาน
6. โครงการสร้างแกนนา
เยาวชนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการดาเนินโครงการ
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×

×

×

√

×

×

×
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โครงการ/กิจกรรม
2560

8. โครงการความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
9. โครงการสานสัมพันธ์ 3
ศาสนา
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1.โครงการดาเนินงานหน่วย
และศิลปกรรมท้องถิ่น
อนุรักษ์ฯ
2.อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
3.โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
4.โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
5. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล่ ง 1. โครงการแหล่งเรียนรู้พิพิธ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ทัศนาภูมิปัญญาไทยภาคใต้
และพุทธทาสศึกษา
2. โครงการแหล่งเรียนรู้ชนชน
ตามรอยท่านพุทธทาส
3. โครงการศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา
4. โครงการแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี
5. โครงการพัฒนาห้องสมุด
พุทธทาส
6 .โครงการห้องพุทธทาสศึกษา
7. โครงการแหล่งรวบรวม
งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

แผนการดาเนินโครงการ
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

×

×

√

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×

×

√
√
√

√
×
√

√
×
√

√
×
√

√
×
√
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โครงการ/กิจกรรม
2560

8. โครงการเผยแพร่ผลงานท่าน
พุทธทาสผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1. โครงการสานักงานสุขภาวะ
ภายใต้หลักธรรมา ภิบาล
ด้วยระบบ 5 ส.
2. โครงการจัดการความรู้
3. โครงการบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. โครงการบริหารความเสี่ยง
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เสริมสร้างสุนทรียภาพทาง
วัฒนธรรม
7. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน
ศิลปวัฒนธรรม
9. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. โครงการถอดบทเรียนสู่
ความสาเร็จในการพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

แผนการดาเนินโครงการ
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ความเชื่อมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์ (ต่อ)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผู้นาด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา แห่งภูมภิ าคอาเซียน
1.
2.
3.

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพุทธทาสศึกษา ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา
ถ่ายทอด เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. (สกอ.4.1) ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการศิลปวัฒนธรรม
4. ร้อยละของการนาไปใช้ประโยชน์
5. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน
อาเซียน
6. จานวนโครงการที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

4.. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพุทธทาสศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียน
การสอน วิจัยและบริการวิชาการ

การพัฒนาเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพุทธทาสศึกษา ในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ

1. (สกอ.5.1) ระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
2. จานวนโครงการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน
3. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการบูรณาการกับการเรียน
การสอน
4 .จานวนโครงการที่บูรณาการ
กับการวิจัย
5. ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการบูรณาการกับการวิจัย
6. ร้อยละของการนาไปใช้
ประโยชน์
7.จานวนโครงการที่บูรณาการกับ
การบริการวิชาการ
8.ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ
9.ร้อยละความสาเร็จของการ
นาไปใช้

1.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น
2.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับชาติ
3.จานวนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

1. จานวนโครงการด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการ
อนุรักษ์ฯ
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการอนุรักษ์ฯ
4. จานวนแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรมที่ได้รับการสารวจสภาพปัญหา
5. จานวนผู้เข้าชมฐานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
6. ร้อยละของการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์

การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสนาและพุทธทาสศึกษา

1. จานวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้าชมแหล่งเรียนรู้
3. ประเภทสื่อที่ผลิตเพื่อ
เผยแพร่

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ
เรียนรู้
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน
3. จานวนความเสี่ยงที่ลดลงตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
4. ร้อยละของงบประมาณที่
เบิกจ่ายตามแผน
5. จานวนผู้ใช้บริการห้องประชุม/
ลานบริเวณหอพุทธทาสธรรม
โฆษณ์
6. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสถานที่
7. จานวนผู้เข้าชมเว็บไซด์สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
8. จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
10. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
11. จานวนตัวบ่งชี้ที่ได้รับการพัฒนา

