แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
ระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)

คำนำ
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี ต้องจัดให้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) เป็นทิศทาง
ในการพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558) กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ฉบับที่ 2 (2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม
โดยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้เชิญสภาวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารนักศึกษา ผู้นานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา 5 คณะ คณะกรรมการหอพักนักศึกษา รองคณบดีกิจการนักศึกษา นักวิชาการกิจการนักศึกษา
ของคณะ รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดเห็ น ในการจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ 4 ปี ของศูนย์ศิล ปะ วัฒ นธรรมและท้องถิ่น ในวันที่ 28
มิถุนายน 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอานวยการ และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องโชคโสภณ อาคารราชนครินทร์ โดยสามารถแบ่งยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ด้านการ
เผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรม บริการชุมชน ในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นาทุนทาง
วัฒนธรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ พัฒนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสืบสานโครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของค่านิยมพื้นฐานใน
สังคมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ดังนั้น ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น หวังว่าการทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี เป็น
ทิศทางในการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ชุมชน
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรมต่อไป
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ส่วนที่ 1
กรอบแนวคิดกำรทำแผนยุทธศำสตร์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
1. จุดมุ่งหมำยและปณิธำนของกำรก่อตั้งศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดิมคือหน่วยประเคราะห์
วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ทาหน้าที่ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และข้อมูลทั่ว ๆ ไป ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ครั้นเมื่อ สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กระจายงานออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้จังหวัดที่มีวิทยาลัยครู ใช้วิทยาลัยครูเป็น
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีวิทยาลัยครูให้ใช้โรงเรียนประจาจังหวัด เป็นศูนย์กลางการ
ดาเนินงาน วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติควบคู่
กันไปด้วย จวบจนปัจจุบัน
ผู้บริหารงานด้านวัฒนธรรมของหน่วยประเคราะห์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สานัก
ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่
1. อาจารย์สุจิรา
ยงเยี่ยงงาม
พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2520
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี
ปาลสุทธิ์
พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2524
3. อาจารย์ดารงเกียรติ
นกสกุล
พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2528
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศรี
นพวงศ์ ณ อยุธยา
พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2541
5. อาจารย์เรณู
ขวัญฉาย
พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2545
6. อาจารย์จินดา
เนื่องจานงค์
พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2556
7. อาจารย์อารียา
บุญทวี
พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560
8. อาจารย์ ดร.จินดา
เนื่องจานงค์
พ.ศ. 2560 ถึง ปัจจุบัน

1.2 บุคลำกร
ด้านบุคลากรของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากร จานวน ๒
กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์ศิลปะฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจามีวาระบริหาร ๔ ปี โดยมี คณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์ศิลปะฯ จานวน ๔ คน บุคลากรสายสนับสนุน จานวน ๕ คน รวมทั้งสิน้ ๙ คน

3

การบริหารจัดการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงสร้างที่กาหนด
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เพื่อ
กากับดูแลในด้านการทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประจำ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. ศาสตราจารย์วิโชต
มุกดามณี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศรี นพวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. นายวิชัย พงษ์โหมด
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. อาจารย์ ดร.จินดา
เนื่องจานงค์ ผู้อานวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
2. อาจารย์โยธิน
จี้กังวาฬ
รองผู้อานวยการศูนย์ศิลปะฯ
3. อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
รองผู้อานวยการศูนย์ศิลปะฯ
4. นางสาวอารียา
บุญทวี
รองผู้อานวยการศูนย์ศิลปะฯ
5. นางการดา
รสทอง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการศูนย์ศิลปะฯ
6. น.ส.อรวรรณ
เล็กชะอุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รองหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ)
7. นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ
นักวิชาการศึกษา
8. น.ส.นวลลออ อนุสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์
9. น.ส.ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล
นักวิชาการศึกษา
10. นายสุรพล โต๊ะสีดา
นักวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำคณะกรรมกำรดำเนินงำนศูนย์ศลิ ปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
1. ข้ำรำชกำร
จำนวน
3
1.1 วุฒิปริญญาเอก
จานวน
1
1.2 วุฒิปริญญาโท
จานวน
2
1.3 วุฒิปริญญาตรี
จานวน
-

คน
คน
คน
คน

2. พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยวิชำกำร
1.1 วุฒิปริญญาเอก
1.2 วุฒิปริญญาโท
1.3 วุฒิปริญญาตรี

คน
คน
คน
คน

จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน
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2
2
-

3. พนักงำนมหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน
1.1 วุฒิปริญญาเอก
1.2 วุฒิปริญญาโท
1.3 วุฒิปริญญาตรี

จำนวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
4
1

คน
คน
คน
คน

สรุปผลกำรพัฒนำโครงกำรและกิจกรรม ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557-2560
สิ่งที่ประสบควำมสำเร็จ
ในปี พ.ศ. 2557-2560

สิ่งที่ควรพัฒนำ

1. โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและ
ครอบครัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไทร
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. มีการจัดทารางวัลเพชรสารภี มอบให้กับ
นักศึกษาที่ได้ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. มีโครงการความร่วมมือกับสโมสรนักศึกษา
ทั้ง 5 คณะ ในการจัดโครงการลานวัฒนธรรมราช
นครินทร์ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย
4. มีการทาเกณฑ์มาตรฐานทางศิลปะ
วัฒนธรรม

ควรนาปราชญ์ในท้องถิ่นร่วมเป็นวิทยากร

5. มีการจัดทา e-book ข้อมูลทางศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดทา e-book เป็นภาษาอังกฤษและจีน

ควรดาเนินงานโครงการต่อ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่
นักศึกษา
ปรับรูปแบบกิจกรรมและควรส่งเสริมให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านศิลปะ ภาษาไทย งานหัตถกรรม
ได้มีเวทีการประกวด
กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน งานศิลปะ งานหัตถกรรม การ
ประดิษฐ์งานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ไม่ประสบควำมสำเร็จ

สิ่งที่ควรพัฒนำ

1. ยังขาดหอศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

จัดทาบันทึกข้อความถึงมหาวทิยาลัย เพื่อขอใช้อาคารที่
ไม่ใช้แล้ว จัดแสดงผลงานเพื่อเชื่อมโยพิพิธภัณฑ์ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

2. งานวิจัยทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีน้อย

ประสานกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทางานวิจัย

3. ขาดการนาเทคโนโลยีมาจัดทาฐานข้อมูล
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่วมกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทา
ฐานข้อมูลท้องถิ่น และส่งบุคลากรของศูนย์ศิลปะฯ ไป
เรียนรู้การทาฐานข้อมูลกับสานักวิทยบริการฯ
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4. เว็บไซต์ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น ไม่น่าสนใจ

- จัดทาสื่อองค์ความรู้เป็นภาษาอังกฤษลงใน
You Tube เพื่อเผยแพร่ไปประเทศอาเชียน
- ปรับรูปแบบโดยการจ้างเหมาการออกแบบ
เว็บไซต์

ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ใช้หลักการบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ตนเอง และโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น จุดเด่น และโอกาสในการพัฒ นา รายงานตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และคณะกรรมการ
บริหารและดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญผู้บริหารคณะ สโมสรนักศึกษา สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองพัฒนา
นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ทิศทางและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพปัจจุบันของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น
สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (Strength)
1. มหาวิทยาลัยใกล้กับแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถหลายศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
3. มีเครือข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. มีการจัดทาองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. หน่วยงานได้รับการยอมรับและเป็นที่ปรึกษาทางศิลปะ วัฒนธรรม
6. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและได้รับรางวัล
7. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา
8. มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเป็นทีปรึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
9. มีกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สร้างสรรค์งานทางศิลปะ วัฒนธรรม ให้แก่ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
10. มีกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
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1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดอ่อน (Weakness)
ไม่มีหอศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และลานเวทีที่นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรม
งานวิจัยทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีน้อย และรวมทั้งงานวิจัยที่เป็นฐานในการ
สร้างข้อมูลทางศิลปะ วัฒนธรรม
ขาดการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดทา เผยแพร่ประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม
มีสานักงานแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม อยู่ 2 พื้นที่ ทาให้มีข้อจากัดในการบริการและจัด
กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม
ระเบียบการพัฒนานักศึกษา ไม่เอื้ออานวยในการจัดกิจกรรม
สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกำส (Opportunity)
จังหวัดมีทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางประวัติศาสตร์และทุนทางสังคม
มีศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียง
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสาคัญกับการทาหลักสูตร
ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรามีวัฒนธรรมพื้นบ้าน และตานานความเชื่อที่น่าสนใจที่สามารถนามาเป็น
ข้อมูลท้องถิ่นได้
การเปิดประชาคมอาเซียน ทาให้งานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่สู่ประเทศ
กลุ่มอาเซียนมากขึ้น
หน่วยงานระดับท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามภารกิจ พ.ร.บ.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ทาให้มหาวิทยาลัยเกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทางวิชาการและการบริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม

ภำวะคุกคำม (Threat)
1. นโยบายเปิดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ส่งผลให้เกิดวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทาให้
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมหายไป
2. สภาพการเมืองการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อนโยบายที่ลงสู่การปฏิบัติงาน
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กำรจัดวิเครำะห์ SWOT MATRIX
จุดแข็ง (Strength)
1 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ก ล้ กั บ แ ห ล่ ง
ปัจจัยภำยใน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2.มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่
มีความรู้ความสามารถหลายศาสตร์ เข้ามามี
ส่ วนร่ วม ในกา ร ด า เ นิ น งา นด้ า นศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม
3. มี เ ครื อ ข่ า ยทางศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4.มี ก ารจั ด ท าองค์ ค วามรู้ ท างศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.หน่วยงานได้รับการยอมรับและเป็น
ที่ปรึกษาทางศิลปะ วัฒนธรรม
6.บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาตนเองและ
ได้รับรางวัล
7.มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการประกั น
คุณภาพการศึกษา
8.มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ชี่ ย วชาญเป็ น ที
ปัจจัยภำยนอก
ปรึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
9.มี กิจ กรรมอนุรัก ษ์ พัฒนา ส่งเสริ ม
สร้ า งสรรค์ งานทางศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ให้ แ ก่
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
10.มีกิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โอกำส (Opportunity)
เชิงรุก S+O
1 . จั ง ห วั ด มี ทุ น ท า ง 1. รวบรวมองค์ความรูด้ ้านศิลปะ
วัฒนธรรม ทุนทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
และทุนทางสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
2 . มี ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ
เผยแพร่ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และต่อยอด
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีชื่อเสียง
3. สร้างนวัตกรรมตามศาสตร์ของ
3.นโยบายส านั ก งาน พระราชา
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
4. สร้างเวทีและเปิดพื้นที่ให้มีการ
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จุดอ่อน (Weakness)
1.ไม่มีหอศิลปะ วัฒนธรรม ที่เป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และลานเวที
ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ แ สดงความสามารถทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
2.งานวิจัยทางศิลปะ วัฒนธรรม
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี น้ อ ย และรวมทั้ ง
งานวิจัยที่เป็นฐานในการสร้างข้อมูลทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
3.ขาดการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ม า จั ด ท า เ ผ ย แ พร่ ป ร ะ เ พณี ศิ ล ป ะ
วัฒนธรรม
4.มี ส านั ก งานแสดงงานศิ ล ปะ
วัฒนธรรม อยู่ 2 พื้นที่ ทาให้มีข้อจากัดใน
การบริการและจัด
กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม
5.ระเบียบการพัฒนานักศึกษา ไม่
เอื้ออานวยในการจัดกิจกรรม

ปรับปรุง W + O
1. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดทา
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาสื่อดิจิทัลในการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม

พื้ น ฐาน ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ แสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม
ท าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด ฉะ
5. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงทรา
ศิลปะ วัฒนธรรมระดับชาติ
4.จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรามี
วัฒนธรรมพื้นบ้ าน และตานาน
ความเชื่ อ ที่ น่ า สนใจที่ ส ามารถ
นามาเป็นข้อมูลท้องถิ่นได้
5.การเปิ ด ประชาคม
อ า เ ซี ย น ท า ใ ห้ ง า น ศิ ล ป ะ
วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
เผยแพร่สู่ประเทศกลุ่มอาเซีย น
มากขึ้น
6 . ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ
ท้อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามภารกิ จ
พ.ร.บ.กรมส่งสเริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ท าให้
มหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด ความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ทางวิ ช าการและการ
บริ ก ารวิ ช าการด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ภำวะคุกคำม (Threat)
เชิงรับ S + T
1.นโยบายเปิ ด ระเบี ย ง
1.สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า
เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ส่งผล ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้เกิดวัตถุนิยม บริโภคนิยม ทา
2.สร้างเสริมค่านิยมพื้นฐาน
ให้วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่ดี
งามของสังคมหายไป
2. สภาพการเมื อ งการ
ปกครองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ส่ ง ผลต่ อ นโยบายที่ ล งสู่ ก าร
ปฏิบัติงาน

9

เชิงเปลี่ยน W + T
1.พัฒนางานวิจัยทางศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ส่วนที่ 3
แผนยุทธศำสตร์ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ ศิลปะ วัฒ นธรรมและท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) จัดทาขึ้นบน
พื้นฐานกระบวนการ PDCA และหลักความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2574) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 251-2565) แผนพัฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา แผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีเนื้อหาสาคัญ ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิย มองค์กร อัตลักษณ์ เอกลั กษณ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทาง การพัฒนาศูนย์ศิล ปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ปรัชญำ (Philosophy)
อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศและความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการชุมชน

3.3 พันธกิจ (Mission)
1. สร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และบริการด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ทานุบารุง เผยแพร่และสร้างสรรค์งานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ปลูกฝังค่านิยม จิตสานึกความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และของชาติ ให้นักศึกษาและชุมชน

3.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core Values)
MORAL : TEAMWORK คือ การทางานเป็นทีมที่เข้มแข็งบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
T = TEAM COOPERATION = การทางานเป็นทีม
E = EQUALITY
= ความเสมอภาคในการทางาน และการสร้างขวัญ
กาลังใจในการทางาน
A = ART
= ศิลปะในการทางาน
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M = MORALITY
W = WILLINGNESS
O = OPPORTUNITY
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
R = RESPONSIBILITY
K = KNOWLEGED

=
=
=

การมีศีลธรรม
ความเต็มใจในการทางาน และการบริการ
การให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า และการ

=
=

ความรับผิดชอบในการทางาน
ความรู้ความเข้าใจงาน

3.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และความเข้มแข็งทางศิลปะ และวัฒนธรรม การบริการท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
สร้างสรรค์งาน บูรณาการท้องถิ่น

3.7 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issve)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ด้านการเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรม บริการชุมชน ในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นาทุนทางวัฒนธรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสืบสานโครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของค่านิยมพื้นฐานในสังคมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3.8 ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/กลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ด้านการเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรม บริการชุมชน ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้ำประสงค์ 1.1 สร้างความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและการบริการชุมชน
กลยุทธ์ 1. สร้างเวทีและเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม (S1, S3, W1, O2,O5)
2. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก สู่ระดับชาติและนานาชาติ
(S2, S3, S9, S10 – O1, O5, O6)
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นาทุนทางวัฒนธรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์ 2.1 อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1. รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยและจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (W2, W3 – O3,O4)
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมและการบริการทางวัฒนธรรม (W3 – O1, O2, O4)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสืบสานโครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์ 3.1 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและโครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 1. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(W1, W4 – O6)
2. สร้างนวัตกรรมตามศาสตร์ของพระราชา (W3 – O1, O4)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของค่านิยมพื้นฐานในสังคมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
เป้ำประสงค์ 4.1 เยาวชนและประชาชนตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2 มีระบบการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ 1. สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (S5, S8, S9, S10, O1, O2, O4,T1, T2)
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (S5, S6, S7, S8, O3, O2, O6, T2)

ทิศทำงกำรพัฒนำศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน่ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2564
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564

พัฒนาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายภายในและภายนอก
พัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิต และสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม
มหกรรมศิลปะ วัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ
สร้างอัตลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาร่วมสมัย
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ผังแสดงควำมสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

คุณภาพการบริการ

มุง่ สู่ควำมเป็นเลิศ และควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นและกำรบริกำรชุมชน
สร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

1. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง ด้านการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม
บริการชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ

1. สร้างความเข้มแข็ง ด้านเครือข่าย
และการบริการชุมชน

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และบริการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่
นวัตกรรม นาทุนทางวัฒนธรรม สร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม

2. อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม เผยแพร่องค์ความรู้
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน
ทานุบารุงเผยแพร่ และสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และขับเคลื่อน
การอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสืบสานโครงการพระราชดาริ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

4. สร้างความตระหนัก
ให้เห็นคุณค่าของค่านิยมพื้นฐาน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปะ วัฒนธรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

6. เยาวชนและประชาชนตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น

5. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และโครงการพระราชดาริ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาองค์กร

บริหารจัดการ เน้นความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

สนับสนุนศักยภาพของบุคลากร ในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ การทางานร่วมกัน
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพันธกิจสถำบันอุดมศึกษำ พันธกิจมหำวิทยำลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ของหน่วยงำน
พันธกิจของสถำบันอุดมศึกษำ

พันธกิจมหำวิทยำลัยฯ

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
เชี่ยวชาญในศาสตร์ และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ภาคตะวันออก ตอบสนองความต้องการของ
สังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

2. กำรวิจัย

2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมบนฐาน
ทรัพยากร และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจหน่วยงำน
(Mission)
ปลูกฝัง
ค่านิยม จิตสานึก
ความ
ภาคภูมิใจในศิลปะ
วัฒนธรรม
เอกลักษณ์ ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
และของชาติ ให้
นักศึกษาและ
ชุมชน
-
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ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน
(Strategic Issue)
4. สร้าง
ความตระหนักให้
เห็นคุณค่าของ
ค่านิยมพื้นฐานใน
สังคมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ให้มีคุณภาพ

เป้ำประสงค์หน่วยงำน
(Goal)
เยาวชนและ
ประชาชนตระหนักใน
คุณค่าของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่น

2. ส่งเสริม
สร้างองค์ความรู้
และ
เผยแพร่นวัตกรรม
นาทุนทาง
วัฒนธรรมสร้าง
มูลค่าเพิม่ ทาง
เศรษฐกิจและมรดก
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม

1. อนุรักษ์
ส่งเสริม รวบรวม
เผยแพร่องค์ความรู้ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพันธกิจสถำบันอุดมศึกษำ พันธกิจมหำวิทยำลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ของหน่วยงำน
พันธกิจของสถำบันอุดมศึกษำ
3. กำรบริกำรทำงวิชำกำร

พันธกิจมหำวิทยำลัยฯ
3. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดตี ่อเนื่องและ
ยั่งยืน
4. บริการวิชาการและประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน
องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่งภาค
ตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น

พันธกิจหน่วยงำน
(Mission)
1. สร้าง
เครือข่ายทาง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ใน
ระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
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ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน
(Strategic Issue)
1.ส่งเสริม
ความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายที่
เข้มแข็ง ด้านการ
เผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรม บริการ
ชุมชน ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

เป้ำประสงค์หน่วยงำน
(Goal)
1
สร้างความ
เข้มแข็งด้าน
เครือข่ายและ
การบริการ
ชุมชน

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพันธกิจสถำบันอุดมศึกษำ พันธกิจมหำวิทยำลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ของหน่วยงำน
พันธกิจของสถำบันอุดมศึกษำ
4. กำรทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม

พันธกิจมหำวิทยำลัยฯ
ทานุบารุงศิลป วัฒนธรรม และ ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และธารงสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่
สังคมไทย

พันธกิจหน่วยงำน
(Mission)
1. เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
และบริการด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.
ส่งเสริม อนุรักษ์
สืบสาน ทานุ
บารุง เผยแพร่
และสร้างสรรค์
งานศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

16

ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน
(Strategic Issue)
3. การ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และ
ขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ พัฒนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสืบ
สานโครงการ
พระราชดาริตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้ำประสงค์หน่วยงำน
(Goal)
1.
เสริมสร้าง
ศักยภาพแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ศิลปะ
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2.
อนุรักษ์ สืบ
สานวัฒนธรรม
และโครงการ
พระราชดาริ
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม บริกำรชุมชน ในระดับชำติและ
นำนำชำติ
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
สร้างความเข้มแข็ง
ด้านเครือข่ายและ
การบริการชุมชน

ตัวชี้วัด
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
หน่วย
นับ 61 62 63 64
คน
20 20 25 30
0 0 0 0

กลยุทธ์
หน่วยงาน
สร้างเวทีและเปิด
พื้นที่ให้มีการ
แสดงออกทางศิลปะ
วัฒนธรรม
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2561
100,00
0

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ
2562
2563
100,00 100,00
0
0

2564
100,00
0

2. โครงการต้นกล้าศิลปะ
วัฒนธรรม

150,00
0

150,00
0

150,00
0

150,00
0

3.โครงการตลาดนัด
วัฒนธรรมสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

100,00
0

100,00
0

100,00
0

100,00
0

4. โครงการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมร่วมสมัย สูก่ ารสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และทุนทาง
วัฒนธรรม

100,00
0

100,00
0

100,00
0

100,00
0

5.โครงการสร้างมาตรฐาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สู่เวทีระดับชาติ

80,000

80,000

80,000

80,000

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการลานวัฒนธรรม
เพื่อเยาวชนและครอบครัว สู่
ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมใน
ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
หน่วย
นับ 61 62 63 64
สร้างความเข้มแข็ง จานวนเครือข่าย ใน เครือข่า 2 3 3 4
ด้านเครือข่ายและ
การบริการทาง
ย
การบริการชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม
(ต่อ)
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)

กลยุทธ์
หน่วยงาน
ส่งเสริมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางศิลปะ
วัฒนธรรม
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2561
50,000

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ
2562
2563
50,000 50,000

2564
50,000

2. โครงการเวที
สร้างสรรค์ศิลปะ
วัฒนธรรมราชนครินทร์

150,00
0

150,00
0

150,00
0

150,00
0

3.โครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปะ
วัฒนธรรมในระดับชาติ

100,00
0

100,00
0

100,00
0

100,00
0

4.โครงการมหกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

-

200,00
0

300,00
0

300,00
0

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ สร้างเครือข่าย
ในชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นำทุนทำงวัฒนธรรมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและมรดกภูมิปัญญำ
ทำงวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
1.อนุรักษ์ ส่งเสริม
รวบรวม เผยแพร่
องค์ความรู้ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.พัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
จานวนองค์ความรู้
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จานวนสื่อสารสนเทศ
ทีเ่ ผยแพร่ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม

หน่วยนับ

เรื่อง

เรื่อง

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
61

62

63

64

2

2

3

3

1

2

2

2

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.รวบรวมองค์ความรู้
1. โครงการรวบรวมและ
พัฒนางานวิจัยและ เผยแพร่องค์ความรู้ดา้ น
จัดทาฐานข้อมูลด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ต่อ
ยอดทุนทาง
วัฒนธรรม และ
บริการทางวัฒนธรรม
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งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

2. โครงการจัดทาสื่อ
นวัตกรรมองค์ความรู้ศลิ ปะ
วัฒนธรรมและทุนทาง
วัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561
100,000

2562
100,000

2563
100,000

2564
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ศูนย์ศิลปะฯ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนกำรอนุรักษ์ พัฒนำศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
1.เสริมสร้าง
ศักยภาพ แหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม

หน่วยนับ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

61

62

63

64

80

85

85

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
90 1.ร่วมมือกับชุมชนใน
แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรม
การจัดแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

2561
100,000

2562
100,000

2563
200,000

2564
200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ประเพณีและวันสาคัญของไทย
ได้แก่
- สืบสานประเพณีสงกรานต์
- โครงการสักการะพระยาศรีสุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

2.อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม และ
โครงการ
พระราชดาริตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แบบร่วมสมัย ราลึกแด่
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลเดช เอกอัจฉริยราชา
อัครศิลปิน”
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ศูนย์ศิลปะฯ

เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
1.เสริมสร้าง
ศักยภาพ แหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม และ
โครงการ
พระราชดาริตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชมแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม

หน่วยนับ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

61

62

63

64

80

85

85

90 1.ร่วมมือกับชุมชนใน
4.โครงการราชนครินทร์
การจัดแหล่งเรียนรู้
รวมใจเทิดไท้สถาบัน
ทางศิลปะ วัฒนธรรม พระมหากษัตริย์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.สร้างนวัตกรรม
ตามศาสตร์ของ
พระราชา
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งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

5.โครงการประกวด
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

2561
25,000

2562
25,000

2563
25,000

2564
25,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ศูนย์ศิลปะฯ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำของค่ำนิยมพื้นฐำนในสังคมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ให้มีคณ
ุ ภำพ
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
1.เยาวชนและ
ประชาชนตระหนัก
ในคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และ
เผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2.มีระบบการ
พัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด
จานวนโครงการ
กิจกรรมพัฒนาองค์
ความรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม

ระดับความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยนับ

โครงการ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
61

62

63

64

2

2

3

3

80

85

90

90

กลยุทธ์
หน่วยงาน
สร้างความตระหนัก
ให้เห็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
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งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2561
-

2562
50,000

2563
50,000

2564
50,000

2.โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา
ผู้ทาความดี “รางวัลเพชรสารภี”

30,000

30,000

30,000

30,000

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารทางศิลปะ
วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12,000

12,000

12,000

12,000

2.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทาแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม
งานวิจัย และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

70,000

70,000

70,000

70,000

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

ศูนย์ศิลปะฯ

ยุทธศำสตร์กำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
2. การพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. การพิจารณานโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2558-2567)
5. การพิจารณายุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
6. การพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7. การแปลงแผนมาเป็นโครงการ
8. การแปลงโครงการมาเป็นกิจกรรม
9. การอนุมัติงบประมาณจัดทาโครงการ
10. ดาเนินการจัดทาโครงการ
11. สรุปผลการดาเนินงาน
12. ประชุมทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาโครงการ/กิจกรรม

23

กำรกำกับติดตำมประเมินผล
1. การจัดทาปฏิทินกิจกรรมในรอบปี
2. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
3. การจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
4. การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เพื่อทบทวนและติดตาม
การดาเนินงานแผนและงบประมาณ
5. นาผลที่สรุปทบทวนไปพิจารณาทาโครงการ/กิจกรรม ในครั้งต่อไป
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ภาคผนวก
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