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ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556
มาตรา 13 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี ต้องจัดให้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาวันที่ 21 กันยายน 2554 ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ให้
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่
11 พ.ศ. 2555-2559 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 และแผนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
พร้อมทั้งได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อ
รัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป
ดังนั้น ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วน
ราชการระดับกรมภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 แนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี นี้ จะเกิดคุณค่าต่อสังคม ช่วยให้เกิดผลลัพธ์
ผลผลิตตรงตามเป้าหมายและนโยบายในระดับต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นมิติทางวัฒนธรรมเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่ง
อยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งนี้คณะกรรมการของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความมั่นใจเป็นอย่างมากที่จะขับเคลื่อนงานศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมต่อไป
คณะกรรมการดําเนินงาน
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
มีนาคม ๒๕๕๖
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การพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ตามพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดย
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้ทําหน้าที่หลักในการดําเนินงาน ประสานภารกิจทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จนส่งผลสะท้อนถึงความสําเร็จจากผลการประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทีผ่ ่านมา (๒๕๕๒-๒๕๕๕) ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ทุกปี และเป็นไปแบบมีพัฒนาการดีขึ้นทุก ๆ ด้าน รวมถึงผลของการประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามประเมินผู้บริหาร (Audit Committee) ได้ผลการประเมินระดับเกรด
A (91 คะแนน) สูงสุดในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ยังมีผู้บริหาร
บุคลากร และองค์กร รวมถึงนักศึกษาในนามที่ส่งเสริม สนับสนุน ได้รับรางวัลมากมายในระดับประเทศ
สิ่งที่ทําให้ประสบผลสําเร็จของงานศิลปะ วัฒนธรรมนี้มาหลายปัจจัย ซึ่งไม่อาจสรุปใน
รายละเอียดทั้งหมด แต่ที่พอสรุปได้ชัดเจน คือ ศูนย์ศิลปะฯ มีบุคลากรที่ตรงกับการบริหารจัดการ มี
การดําเนินงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานแบบคุณภาพ ใช้หลัก PDCA มาเป็นเนื้องานปกติ นอกจากนี้มี
การจัดทําแผนแม่บทตอบสนองนโยบาย แผนงานสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและแผนในระดับต่าง ๆ ได้
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเชี่ยวชาญประจําศูนย์ศิลปะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบการทํางานได้เป็นอย่าง
ดี ผู้บริหารและหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนที่สําคัญ บุคลากรศูนย์ศิลปะฯ ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละ
อุทิศตนเพื่องานจนเป็นที่ยอมรับของสังคม
สําหรับแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) นี้ ความ
เป็นผู้บริหารและบุคลากรได้มีการประชุม วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องมาสู่แผน 4 ปี
โดยมีความคิด วิสัยทัศน์ร่วมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การบริการชุมชน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของมิติด้านวัฒนธรรม 3 ด้าน คือ
1. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน
3. การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการสืบสานโครงการพระราชดําริตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
หวังเป็นอย่างยิ่ง แผนพัฒนาระยะ 4 ปี ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ที่มีกระบวนการ
จัดทํามาตามลําดับขั้นตอน จากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิประจําศูนย์ศิลปะฯ ได้
ข้อเสนอแนะไว้จะทําให้เกิดเป็นแผนที่สามารถเป็นเข็มทิศนําทาง เพื่อให้เกิดการขยายงานจากฐานเดิมที่
ทําไว้ และสร้างงานทั้งเชิงรุก เชิงรับกับวัฒนธรรมอาเซียน ได้อย่างเป็นรูปร่างมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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1.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556 – 2559
1. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้ร่วมประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้องโชค
อนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
2. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้เชิญบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เอกลักษณ์ ค่านิยมขององค์กร ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
3. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 นโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มาใช้เป็นกรอบในการ
กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดทําแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ 4 ปี พ.ศ.
2556-2559
4. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้เชิญคณะกรรมการประจําศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น ประจําในวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องโชคโสภณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 เพื่อนําเสนอและ
พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559
5. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้เชิญคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะฯ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยชุดใหม่มาประชุมเพื่อมีการปรับปรุงแผนพัฒนา ระยะ 4 ปี ของศูนย์ศิลปะฯ เมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องโชคโสภณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3
6. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้เชิญคณะกรรมการประจําศูนย์ ประชุมในการจัดทํา
แผนพัฒนาศูนย์ศิลปะฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องโชค
โสภณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3

1.2 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดิมคือหน่วยประเคราะห์
วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ทําหน้าที่ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และข้อมูลทั่ว ๆ ไป ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ครั้นเมื่อ สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กระจายงานออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้จังหวัดที่มีวิทยาลัยครู ใช้วิทยาลัยครูเป็น
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีวิทยาลัยครูให้ใช้โรงเรียนประจําจังหวัด เป็นศูนย์กลางการ
ดําเนินงาน วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติควบคู่กัน
ไปด้วย จวบจนปัจจุบัน
ผู้บริหารงานด้านวัฒนธรรมของหน่วยประเคราะห์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย์สุจิรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี
อาจารย์ดํารงเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมศรี
อาจารย์เรณู
อาจารย์จินดา
อาจารย์อารียา

ยงเยี่ยงงาม
ปาลสุทธิ์
นกสกุล
นพวงศ์ ณ อยุธยา
ขวัญฉาย
เนื่องจํานงค์
บุญทวี

พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2556

ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง

พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2556
ปัจจุบัน

บุคลากร
ด้านบุคลากรของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากร จํานวน ๒
กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารศูนย์ศิลปะฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจํามีวาระบริหาร ๔ ปี โดยมี คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนย์ศิลปะฯ จํานวน ๔ คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๙ คน
การบริหารจัดการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตามโครงสร้างที่กําหนด
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เพื่อ
กํากับดูแลในด้านการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่

คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายจินดา
ผศ.ดร.ผ่องศรี
นายโยธิน
นายรักษา
นางพวงผกา
นายขวัญชัย
นางสาวอารียา

เนื่องจํานงค์
มาสขาว
จี้กังวาฬ
ปิยะพงษ์
วิมลภักตร์
รักษาพันธ์
บุญทวี

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายภาษาต่างประเทศและอาเซียน
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายศิลปะ
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายศิลปะร่วมสมัย
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม
กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายปราชญ์ชาวบ้าน
เลขานุการ

คณะกรรมการประจํา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๑. นางสาวอารียา
บุญทวี
๒. นายวชิรพงศ์
มณีนันทิวัฒน์
๓. นางสาวสุนทรีย์
ธรรมสุวรรณ
๔. นายวัชรพงษ์
ครูเกษตร
๕. นายภานุวัฒน์
ธัมมิกนันท์
๖. นายธีรยุทธ
จันทร์เขียว
๗. ศาสตราจารย์สุชาติ
เถาทอง
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุมศรี นพวงศ์ ณ อยุธยา
๙. นายวิชัย
พงษ์โหมด
๑๐. นางสาวอรวรรณ
เล็กชะอุ่ม
๑๑. นางสาวฐิติรัตน์
เอนกสุวรรณกุล

ผู้อํานวยการศูนย์ศิลปะฯ
รองผู้อํานวยการศูนย์ศิลปะฯ
รองผู้อํานวยการศูนย์ศิลปะฯ
ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แทนรองคณบดี
ผู้แทนรองคณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
นักวิชาการศึกษา
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางสาวอารียา
นายวชิรพงศ์
นางสาวสุนทรีย์
นายธีระวุฒิ
น.ส.อรวรรณ

บุญทวี
มณีนันทิวัฒน์
ธรรมสุวรรณ
กลิน่ ด้วง
เล็กชะอุ่ม

๖.
๗.
๘.
๙.

นายณัฐปนนท์
น.ส.นวลลออ
น.ส.ฐิติรัตน์
นายสุรพล

สิงห์ยศ
อนุสิทธิ์
เอนกสุวรรณกุล
โต๊ะสีดา

ผู้อํานวยการฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองผู้อํานวยการฯ
คณะครุศาสตร์
รองผู้อํานวยการฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองผู้อํานวยการฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รักษาการหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ)
นักวิชาการศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม
นักวิชาการช่างศิลป์
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม

ก ก ก
๑. อาจารย์ประจํา
๑.๑ วุฒิปริญญาเอก
๑.๒ วุฒิปริญญาโท
๑.๓ วุฒิปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

-

คน
คน
คน
คน

๒. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
๒.๑ วุฒิปริญญาโท
๒.๒ วุฒิปริญญาตรี
๒.๓ วุฒิปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๔
๔
-

คน
คน
คน
คน

๓. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
๓.๑ วุฒิปริญญาโท
๓.๒ วุฒิปริญญาตรี
๓.๓ วุฒิปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๒
๑
๑
-

คน
คน
คน
คน

๔. เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา
๔.๑ วุฒิปริญญาโท
๔.๒ วุฒิปริญญาตรี
๔.๓ วุฒิปริญญาตรี

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๓
๒
๑
-

คน
คน
คน
คน
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ก  ก
ฝ่าย
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ - สกุล
น.ส.อารียา

บุญทวี

นายวชิรพงษ์ มณีนันทิวัฒน์

น.ส.สุนทรีย์

ธรรมสุวรรณ

นายธีระวุฒิ กลิน่ ด้วง

สนง.
ผู้อํานวยการ

หน่วยงาน
บริหารทั่วไป

น.ส.อรวรรณ

เล็กชะอุ่ม

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
วิชาการ
บริหาร
พนักงานใน
ผู้อํานวยการศูนย์
สถาบันอุดมศึกษา
ศิลปะฯ
(สายวิชาการ)
พนักงานใน
รองผู้อํานวยการ
สถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ)
พนักงานใน
รองผูอ้ ํานวยการ
สถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ)
พนักงานใน
รองผูอ้ ํานวยการ
สถาบันอุดมศึกษา
(สายวิชาการ)
พนักงานใน
หัวหน้า สนง.
สถาบันอุดมศึกษา ผู้อํานวยการ
(สายสนับสนุน)

น.ส.ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล *

หน่วยงาน
นายณัฐปนนท์
อนุรักษ์ ส่งเสริม
และเผยแพร่
น.ส.นวลลออ
ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาฯ
หน่วยงานศึกษา นายสุรพล
ค้นคว้าและวิจัย
ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาฯ

สิงห์ยศ *

-

กรรมการ

-

กรรมการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
(การจัดการ
พัฒนาสังคม)
ปริญญาโท
(ปรัชญาและ
ศาสนา)
ปริญญาโท

กําลังศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ปริญญาโท
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ปริญญาโท
(คหกรรมศาสตร์)

อนุสิทธิ์

โต๊ะสีดา *

พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน)
-

* หลังชื่อ เจ้าหน้าที่ประจําสัญญาจ้าง
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กรรมการ

ปริญญาตรี
(ศิลปกรรม)

กรรมการ

ปริญญาตรี
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
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- กําหนดแนวนโยบาย และปฏิบัติการดําเนินงานของศูนย์ศิลปะฯ รวมทั้งมหาวิทยาลัย
- ประสานงานบริหารทั่วไป / งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ / งานศึกษาค้นคว้าและวิจัย /
งานจัดการความรู้ / งานบริหารความเสี่ยง / งานประกันคุณภาพ
- สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย ความเป็นไทย ต้านภัยยาเสพติด และการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม
- ควบคุมการดําเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ / หน่วยงานภายนอก เช่น สภา
วัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปะ วัฒนธรรมอุดมศึกษาภาค
ตะวันออก

*"'  ก "#$  % #&'()
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- หน่วยธุรการ
- หน่วยเลขานุการและงานประชุม
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยบุคลากรและสวัสดิการ
- หน่วยควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง/ตรวจสอบภายใน
- หน่วยประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กพร. / สมศ. /
สกอ. และ สวพ.
- หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (หอศิลป์ ลานวัฒนธรรม และศูนย์วิชาการ
ท้องถิ่น)
- หน่วยงานส่งเสริมการสร้างรายได้
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1. หน่วยศึกษาค้นคว้า วิจัยข้อมูล องค์ความรู้ และรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. หน่วยจัดทําสื่อและเอกสารการฝึกอบรม
3. หน่วยประสานงานองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม
4. หน่วยฝึกอบรมเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. หน่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะ และวัฒนธรรม
6. หน่วยส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา
7. หน่วยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
8. หน่วยงานอนุรักษ์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
9. หน่วยพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นไทยและต่อต้านยาเสพติด
10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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- หน่วยงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ การวางแผน
- หน่วยงานประกันคุณภาพ
- หน่วยพัฒนามาตรฐานศิลปะ และวัฒนธรรม
- หน่วยประสานงานองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม
- หน่วยประเมินผลการดําเนินงาน
- หน่วยงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
- หน่วยงานนวัตกรรมและสารสนเทศ
- หน่วยจัดระบบฐานข้อมูล
- หน่วยงานออกแบบงานวัฒนธรรม และงานศิลปกรรม
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. .  * +4ก', # #.ก ก
 
- งานแผน / งานการเงิน / งานธุรการ / พัสดุ-ครุภัณฑ์
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- กลุ่มงานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
- กลุ่มงานสภาวัฒนธรรม
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ฯ / มหาวิทยาลัยฯ / หน่วยงานภายนอก
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ชื อ-สกุล
น.ส.อรวรรณ

วุฒิการศึกษา

เล็กชะอุ่ม ระดับปริญญาโท
(รัฐประศาสน
ศาสตร์)

ตําแหน่ ง

หน้ าทีรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานใน
๑. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
สถาบันอุดมศึกษา ในด้านการรับ-จ่ายเงิน
(สายสนับสนุน)
๒. การจัดทําฎีกาเบิกเงิน การ
ยืม-คืน เงินทดรองจ่าย การลงบัญชี
ควบคุมยอดเงินและเบิกเงิน
๓. การจัดทําและวิเคราะห์
งบประมาณ การขอโอนและ
เปลี่ยนแปลงการใช้เงิน
๔. ดําเนินการคุมยอด
งบประมาณการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินรายได้ของศูนย์ฯ
๕. จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน การ
จัดซื้อ - จัดจ้าง ตามกิจกรรม /
โครงการต่าง ๆ
๖. จัดทําแผนกลุยทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีของศูนย์ฯ
๗. จัดทําคู่มือ และรายงานการ
ประกันคุณภาพ / การควบคุมภายใน
๘. ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล
การขอและจัดทํางบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้
๙. ปฏิบัติงานจัดทํารายงาน
ประจําปี
๑๐. การจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (ราย
ตัวชี้วัดของ กพร. และ สมศ.)
๑๑. ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานในกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก เกี่ยวกับ งานด้าน
วัฒนธรรม
๑๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย
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ชื อ-สกุล
น.ส.นวลลออ

อนุสิทธิ์

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
(ศิลปกรรม)
และ กําลังศึกษา
ต่อ
ระดับปริญญาโท

ตําแหน่ ง

หน้ าทีรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

พนักงานใน
1. ปฏิบัติงานธุรการของศูนย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ด้านการพิมพ์และผลิตเอกสาร การรับ
(สายสนับสนุน) ส่ง การจัดเก็บ – ค้นหา
2. การสํารวจจัดทําทะเบียนบัญชี
พัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ การเบิกจ่ายพัสดุ
บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๓.งานบริการข้อมูลศิลปะวัฒนธรรม
แก่บุคคลหน่วยงานทั้งภายในและภาย
นอกมหาวิทยาลัย
๔. รวบรวมข้อมูล รูปภาพ และ
เอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละโครงการของศูนย์ศลิ ปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่นเพื่อจัดทําสรุป
ผลการดําเนินงาน
๕. ทําเอกสารข้อมูลด้านวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อบริการวิชาการ
แก่นักศึกษาและผู้สนใจ
๖. ออกแบบงานประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรมของศูนย์ เช่น ป้าย
โฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว สูจิบตั ร
๔. ถ่ายภาพทุกกิจกรรมของศูนย์
ศิลปะฯ และงานเครือข่าย
๕. ทําข้อมูลบอร์ดและนิทรรศการ
วันสําคัญทางศาสนา ประเพณี รวมทั้ง
นิทรรศการหมุนเวียน
๖. เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทํา
รูปเล่มเอกสารองค์ความรู้ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม และวารสารของศูนย์ศลิ ปะ
๗. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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ชื อ-สกุล
น.ส.ฐิตริ ัตน์

เอนกสุวรรณกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ ง

ระดับปริญญาโท
(รัฐประศาสน
ศาสตร์

นักวิชาการศึกษา
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หน้ าทีรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. จัดทําระบบบัญชี ระบบพัสดุ
การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. จัดทําเอกสารการประชุม
บันทึกการประชุมของศูนย์ศลิ ปะฯ
๓. รายงานแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน (รายไตรมาส)
๔. เก็บข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลของโครงการกิจกรรม
๕. พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล และบริหารความเสีย่ ง
๖. จัดทําข้อมูลองค์ความรู้
เอกสาร วารสาร หนังสือ ซีดี สื่อต่าง
ๆ ให้เป็นระบบ
๗. สังเคราะห์ข้อมูลศิลปะ
วัฒนธรรม เข้าระบบฐานข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต
๘. จัดเก็บเอกสารข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ของศูนย์ศิลปะฯ อย่างเป็นระบบ
๑๐. จัดพิมพ์ข้อมูลบทความ
รายงานการวิจยั องค์ความรู้ เพื่อ
จัดทําวารสาร เอกสารเผยแพร่
๑๑. จัดทําฐานข้อมูลแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ก !''&+$) "#$  % #&'() (-)
ที
๔

ชื อ-สกุล
นายณัฐปนนท์

สิงห์ยศ

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ ง

ปริญญาโท
คหกรรมศาสตร์

นักวิชาการศึกษา
ด้านวัฒนธรรม

หน้ าทีรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริการวิชาการทางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปะวัฒนธรรมที่ศูนย์วิชาการท้องถิ่น
บางคล้า
2. งานอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม และเผยแพร่บริการวิชาการ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
3. ศึกษา ค้นคว้าเก็บข้อมูลเอกสาร
/ งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ประสานงานการสร้างเครือข่าย
ในสถาบันการศึกษา และชุมชน
๕. วิทยากรให้ความรู้งานหัตถกรรม
ประณีตศิลป์ โภชนาการ และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
๖. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕

นายสุรพล

โต๊ะสีดา

ปริญญาตรี
รัฐประศาสน
ศาสตร์

นักวิจัยศิลปะ
วัฒนธรรม
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทําฐานข้อมูล แหล่งบริการ
วิชาการทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. ฝึกอบรมฐานศิลปะฯ ร่วมกับ
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทําข้อมูลนิทรรศการ
หมุนเวียนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม ศูนย์วิชาการท้องถิ่นบางคล้า
4. ศึกษา ค้นคว้า เก็บข้อมูล
เอกสาร/ภาคสนาม เกี่ยวกับด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. นําเสนอผลงานวิจัย โครงการ
และกิจกรรมของศูนย์ฯ
6. ประสานงานการสร้าง
เครือข่ายในสถาบันการศึกษาและชุมชน
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.

/&ก0- 

๑. อาคารสถานที่ และห้องปฏิบัตกิ าร
๑.๑ ห้องสํานักงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่
- ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จํานวน
- ศูนย์บางคล้า
จํานวน
๑.๒ ห้องแสดงนิทรรศการ
- ศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จํานวน
- ศูนย์บางคล้า
จํานวน

๑
๑

ห้อง
ห้อง

๑
๒

ห้อง
ห้อง

๒. วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มีครุภัณฑ์พื้นฐาน ทั้งหมด จํานวน ๗๔ รายการ
(ตัวอย่างรายการตามทะเบียนคุมครุภัณฑ์) อาทิเช่น
♦ เครื่อง Computer
๙
ชุด
♦ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
๒
เครื่อง
♦ เครื่อง Printer
๗
เครื่อง
♦ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
๑
ชุด
♦ กล้องดิจิตอล
๒
ตัว
♦ กล้องถ่ายวีดีโอ
๑
ตัว
♦ ชุดลําโพง (แบบเคลื่อนที่ได้)
๑
ชุด
♦ ตู้เก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน
๑๔
หลัง
♦ ตู้กระจกเก็บงานด้านศิลปวัฒนธรรม
๔
หลัง
♦ เครื่องดนตรีไทย
๑
ชุด
♦ เรือจําลอง
๑
ชุด
♦ เรือยาว ๕ ฝีพาย
๒
ลํา
♦ ฐานวางพระบูชา
๓
ฐาน
♦ โต๊ะประชุม
๑
ตัว
♦ เครื่องถ่ายเอกสาร
๑
เครื่อง
♦ เครื่องปรับอากาศ
๔
ชุด
ฯลฯ
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หน่วยธุรการ
หน่วยเลขานุการและงานประชุม
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยการเงินและพัสดุ
หน่วยบุคลากรและสวัสดิการ
หน่วยควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง/ตรวจสอบภายใน
หน่วยประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กพร. / สมศ. / สกอ. และ สวพ.
หน่วยงานหอวัฒนธรรม และศูนย์วิชาการท้องถิ่น
หน่วยงานออกแบบศิลปกรรม
หน่วยงานสร้างรายได้
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

$#%

 &''

- หน่วยศึกษาค้นคว้า วิจัยข้อมูล องค์ความรู้ และรวบรวม
ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
-

หน่วยจัดทําสื่อและเอกสารการฝึกอบรม

-

หน่วยประสานงานองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม
หน่วยฝึกอบรมเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรม

-

หน่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลีย่ นศิลปะ และวัฒนธรรม
หน่วยจัดทําโครงการแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริม
หน่วยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
หน่วยงานอนุรักษ์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
หน่วยพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมความเป็นไทยและต่อต้าน
12

    ก!"#
-

หน่วยงานประกันคุณภาพ

-

หน่วยงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ การวางแผน
หน่วยพัฒนามาตรฐานศิลปะ และวัฒนธรรม
หน่วยประสานงานองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม
หน่วยประเมินผลการดําเนินงาน
หน่วยงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
หน่วยงานนวัตกรรมและสารสนเทศ
หน่วยจัดระบบฐานข้อมูล
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 2
ก!ก" (SWOT Analysis)
2.1 บริบทที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 นโยบายของรัฐบาลในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 (ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง)
การปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2555-2558
ได้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้นํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 มา
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร
ไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
สําหรับนโยบายของรัฐบาลที่พิจารณามา คือ นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต โดยส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
อารยประเทศและประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการภาครัฐและประชาชน
นอกจากนี้ยังได้นํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4 นโยบายด้านศาสนาสังคมการ
สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 79-80 มาจัดทําแผนพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่หน่วยงาน
2.1.2 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2554 จึงกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ไว้ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน มี
ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความรักและ
ผูกพันกับท้องถิ่น สํานึกในความเป็นไทย และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้ และทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้และสู้งาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได้อย่าง
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เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3. นโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ การศึกษาวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบัน ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน นําสู่การเพิ่ม
มูลค่าจากการวิจัย
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู การนําองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนา
ชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย แสวงหาความจริงบนพื้นฐานภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล โดยบูรณาการกับการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ
6. นโยบายด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ ตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สามารถนําความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
7. นโยบายด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งขับเคลื่อนโครงการหนึ่งครุศาสตร์ หนึ่งจังหวัด
บูรณาการการผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการ และมีการเชื่อมโยงการพัฒนาครูประจําการ โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
8. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
9. นโยบายด้านความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นการบริหารงาน
แนวใหม่ เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากภายนอกโดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการบริหาร ที่สามารถ
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ประสานศักยภาพความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
10. นโยบายด้านการจัดระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เน้นการพัฒนาเพื่อจัดระบบการจัดสภาพแวดล้อม
ที่ดีได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งนักศึกษา
บุคลากร และชุมชน มีการจัดการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดมลพิษและสารเสพติด ประหยัดพลังงาน
สนับสนุนโครงการลดโลกร้อน และการบริหารจัดการที่รวมบริการประสานภารกิจ
11. นโยบายด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นและให้ความสําคัญในการใช้หลักการ
บริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานด้าน
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาวิจัยและให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินในพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศ

2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
• การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
2. มีแผนงาน/โครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรมชัดเจนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ
3. ได้มีการจัดทําคู่มือด้านประกันคุณภาพเป็นแบบเฉพาะของหน่วยงาน
4. มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่ดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมทั้งภาครัฐและ
เอกชน
5. มีการบริหารจัดการรวบรวมข้อมูลการจัดทําเอกสารอย่างเป็นระบบ เอื้อต่อการประกัน
คุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกได้
6. มีกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง
7. มีกิจกรรมจํานวนมากและหลากหลาย เช่น ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
วันสําคัญ การอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ การส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน เป็นต้น
8. มีกิจกรรมพัฒนาเด็ก นักเรียน เยาวชน และนักศึกษา ในการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
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9. คณาจารย์/นักศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมระดับจังหวัดและระดับชาติ
อย่างสม่ําเสมอ
10. มีการวิจัยทางศิลปะ วัฒนธรรม และมีการบูรณาการงานวิจัยในระดับท้องถิ่น
11. มีการสร้างสื่อและเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ
12. มีกิจกรรมการบริการวิชาการที่บูรณาการกับงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
เรียนการสอน

จุดอ่อน (Weakness)
1. สัดส่วนของจํานวนบุคลากรน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่รับผิดชอบ
2. ไม่มีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่รองรับการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรม
3. ยังขาดการพัฒนาฐานข้อมูลในระบบ Website ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีความสมบูรณ์ทันสมัย
4. ขาดครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น
5. มีงบประมาณจํากัดด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลปะ และ
วัฒนธรรมที่มาตรฐาน
6. มีสํานักงานแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรมอยู่ ๒ พื้นที่จึงไม่ได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการ บุคลากรจึงต้องมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น

• การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. ผู้บริหาร/บุคลากร ส่วนหนึ่งเป็นกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา /
กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอําเภอเมือง ทําให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงงานได้มากขึ้น
2. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย เช่น ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา/สํานักวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา/เครือข่ายศิลปะฯ อุดมศึกษาภาคตะวันออก/สวช. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตําบลหัวไทร ฯลฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
3. บุคลากรศูนย์ศิลปะฯ ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานให้เป็น
วิทยากรในการอบรมให้กับคณาจารย์/นักเรียน/นักศึกษา/และผู้สนใจในท้องถิ่น
4. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมให้กับชมรมครูศิลปะ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชมรม
ธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ
5. หน่วยงานระดับท้องถิ่น ต้องปฏิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทําให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในส่วนร่วมการดําเนินการนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นความ
ร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับหน่วยงาน เช่น โครงการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. นโยบายของมหาวิทยาลัยเน้นความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
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7. ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้และการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่เศรษฐกิจในระดับ
ครอบครัว ถึงระดับชุมชน
8. การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทําให้งานศิลปะ วัฒนธรรมเผยแพร่ยัง
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

อุปสรรค (Threat)
1. สภาพความเจริญทางเทคโนโลยีและวัตถุ ทําให้เกิดค่านิยมด้านวัตถุนิยม ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านความพึงพอใจ
2. สภาพการเมืองการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อนโยบายที่ลงสู่การ
ปฏิบัติงาน
3. ระเบียบทางราชการ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายขัดแย้งกับการปฏิบัติงานจริง
4. นโยบายระดับประเทศให้ความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าส่งเสริมด้านศิลปะ
วัฒนธรรม
5. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ในระดับกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้การ
ดําเนินนโยบายไม่ต่อเนื่อง ทําให้บางโครงการ/กิจกรรม หยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง
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$%&'(') &*+$),! ( 4 . %.'.2556 - 2559
3.1 ปรัชญา (Philosophy)
อนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริการชุมชน

3.3 พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการ
ชุมชน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสํานึก และการเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน
3. ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พึ่งทางภูมิปัญญาแก่
ชุมชน
4. การสร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

3.4 ค่านิยมองค์กร (Core Values)
TEAMWORK คือ การทํางานเป็นทีมที่เข้มแข็ง
T = TEAM COOPERATION =
E = EQUALITY
=
A
M
W
O

=
=
=
=

ART
MORALITY
WILLINGNESS
OPPORTUNITY

=
=
=
=

R = RESPONSIBILITY
K = KNOWLEGED

=
=

การทํางานเป็นทีม
ความเสมอภาคในการทํางาน และการสร้างขวัญ
กําลังใจในการทํางาน
ศิลปะในการทํางาน
การมีศีลธรรม
ความเต็มใจในการทํางาน และการบริการ
การให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า และการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความรับผิดชอบในการทํางาน
ความรู้ความเข้าใจงาน
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3.5 อัตลักษณ์ (Identity)
สร้างสรรค์งาน บูรณาการท้องถิ่น

3.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม การบริการท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

3.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน
3. การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการสืบสานโครงการพระราชดําริตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.8 เป้าประสงค์ (Goal)
1. ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายในการบริการศิลปะ วัฒนธรรม การบริการชุมชนในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและพัฒนาปลุกจิต สํานึกให้ดํารงอยู่ความเป็นไทย
3. ดําเนินการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
ต่อเนื่อง

3.9 กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนาคุณภาพบัณทิต งานวิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยงานศิลปะ วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสํานึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่ดี โดยการบูรณาการงานทํานาบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม กับการผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ
3. พัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์งานศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการชุมชน
4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล
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3.10 แผนทียุทธศาสตร์
มุ่งสู่ความเป็ นเลิศด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถินและการบริการชุมชน

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสง
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

คุณภาพการบริการ

ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการ

การพัฒนาองค์กร

ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการ
บริการชุมชน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการสร้างจิตสํานึก และการเรียนรู้
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้
สอดคล้องกับการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน

1. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้าน
การส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริการชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ

ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ทํานุบาํ รุงและ
สร้างสรรค์งานศิลปะ วัฒนธรรม เป็นทีพ่ ึ่ง
ทางภูมิปัญญาแก่ชุมชน

2. ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์
ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชาคม
อาเซียน

1. ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายในการบริการศิลปะ
วัฒนธรรม การบริการชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

2. เสริมสร้างค่านิยมที่ดี และพัฒนาปลุกจิตสํานึกให้ดาํ รงอยู่
สู่ความเป็นไทย

การสร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพือ่ ส่งเสริม
การเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน

3. การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการ
สืบสานโครงการพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. ดําเนินส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง

3. เครือข่ายศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาในภูมิภาคตะวันออกมีการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ

5. องค์ความรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก ได้รับการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวัฒนธรรม สู่ระดับภูมิภาคและสากล

4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน

6. บุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ฯร่วมอนุรักษ์และสืบสาน งานโครงการ
พระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมทางศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

ภูมิภาคตะวันออก

8. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนมีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม
ในระดับชาติ และระดับสากล

7. มีระบบการบริการชุมชนที่ได้มาตรฐาน
20
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3.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจหน่วยงาน
(Mission)

1. การจัดการเรียนการสอน

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คน
ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

1. ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็น
องค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและ
การบริการชุมชน

1. ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ 1. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและ
สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์ศิลปะ พัฒนาปลุกจิต สํานึกให้ดํารง
วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรม อยู่ความเป็นไทย
ร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน

2. การวิจัย

2. ศึกษาวิจัยส่งเสริมระบบการจัด
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อ
ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
อื่น ทั้งในและต่างประเทศ

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการสร้าง
จิตสํานึก และการเรียนรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย ผสมผสาน
ให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิต
ในปัจจุบนั

2. ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ 2. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและ
สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์ศิลปะ พัฒนาปลุกจิต สํานึกให้ดํารง
วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรม อยู่ความเป็นไทย
ร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน

3. การบริการทางวิชาการ

3. 2. ศึกษาวิจัยส่งเสริมระบบการจัด
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อ
ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
อื่น ทั้งในและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ทํานุบํารุงและสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พงึ่ ทางภูมิ
ปัญญาแก่ชุมชน

3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
ส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริการชุมชนในระดับชาติ
และนานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
(Strategic Issue)

เป้าประสงค์หน่วยงาน
(Goal)

3. ส่งเสริมความร่วมมือและ
เครือข่ายในการบริการศิลปะ
วัฒนธรรม การบริการชุมชนใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

3.11 ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ของหน่วยงาน (ต่อ)
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในคุณค่า จิตสํานึกประชาธิปไตย
คุณธรรม จริยธรรม และความ
ภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และของชาติ

พันธกิจหน่วยงาน
(Mission)
4. การสร้างเครือข่ายทาง
ศิลปะ และวัฒนธรรม ใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่อัต
ลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
(Strategic Issue)
4. การขับเคลื่อนอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น
และการสืบสานโครงการ
พระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์หน่วยงาน
(Goal)
4.ดําเนินการส่งเสริมเผยแพร่
องค์ความรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง

3.12 การเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงาน
นโยบายรัฐบาล
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 4.4 นโยบายศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หน่วยงาน(ระบุ)
1. การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างสังคม
1. พัฒนาคุณภาพบัณทิต งานวิจัย สังเคราะห์
อุดมปัญญา และสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ องค์ความรู้ด้วยงานศิลปะ วัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสํานึกความเป็นไทยและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ดี โดยการบูรณาการงานทํานาบํารุงศิลปะ
3. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเข้าสู่
วัฒนธรรม กับการผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ
ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์งานศิลปะ
วัฒนธรรมและการบริการชุมชน
4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
สากล
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3.13 สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ 4 ปี
พ.ศ.2556 – 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการชุมชนในระดับชาติและ
นานาชาติ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายในการบริการศิลปะ วัฒนธรรม การบริการชุมชนในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม

โครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด
56 57
58
59
5
6
6
6

2. จํานวนเครือข่ายในการบริการศิลปะ วัฒนธรรม

เครือข่าย

4

5

6

กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการชุมชน
กลยุทธ์รอง
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปะ วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก สู่ระดับชาติ
และนานาชาติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนําองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. พัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านศิลปะ วัฒนธรรม
4. จัดทําฐานข้อมูล สนับสนุน ค้นคว้า วิจัย สังเคราะห์ เผยแพร่ การวิจัยด้าน ศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม
พื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและพัฒนาปลุกจิต สํานึกให้ดํารงอยู่ความเป็นไทย

1. จํานวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการ
ชุมชน

โครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัด
56 57
58
59
3
5
5
5

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม

โครงการ

4

5

6

6

เรื่อง

2

3

3

3

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3. จํานวนงานวิจัย/เอกสารองค์ความรู้

กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต งานวิจัยและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยงานศิลปะ วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสํานึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่ดีโดยบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
กับการ ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ
กลยุทธ์รอง
1. ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้นักศึกษา ตระหนักในคุณค่าและภูมิใจในการประพฤติแบบ
แผนวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
3. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะ วัฒนธรรม
4. เผยแพร่และบริการด้านศิลปะ วัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ เช่น มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการสืบสานโครงการ
พระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ดําเนินการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมายตัวชี้วัด
56 57
58
59
1
2
3
3

1. จํานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาสังคมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชน

2. จํานวนนักศึกษา / ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

คน

300

400

500

500

3. จํานวนงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้าง
มาตรฐานศิลปะ และวัฒนธรรม

ชิ้น

1

2

2

2

กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาเครือข่ายปรับมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการชุมชน
2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล
กลยุทธ์รอง
1. นําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนการบริการวิชาการชุมชนและสืบสานโครงการพระราชดําริ เพื่อเสริมสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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3.14 แผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556-2559
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการชุมชนใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
ส่งเสริมความร่วมมือและ
เครือข่ายในการบริการ
ศิลปะ วัฒนธรรม การ
บริการชุมชน ในระดับ
ท้องถิ่น และ ระดับชาติ

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
2. จํานวนเครือข่าย
ในการบริการศิลปะ วัฒนธรรม

หน่วยนับ 56
โครงการ 5
เครือข่าย

4

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

57
6

58
6

59
6

5

6

6

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาเครือข่ายและ
สร้างสรรค์ศิลปะ
วัฒนธรรม และการ
บริการชุมชน

1. โครงการลาน
วัฒนธรรมเพื่อเยาวชน
และครอบครัว
2. โครงการลาน
วัฒนธรรมสายใยชุมชน
และครอบครัว
3. โครงการปิยมหาราช
รําลึก
4. โครงการศิลปะ
วัฒนธรรมสู่ชุมชน
5. โครงการต้นกล้า
ศิลปะ วัฒนธรรม
6. โครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
(การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม
พื้นบ้าน ระดับชาติ)
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ปีงบประมาณ

รวม

56
40,000

57
40,000

58
40,000

59
40,000

55 - 59
160,000

60,000

60,000

60,000

60,000

240,000

90,000

90,000

90,000

90,000

360,000

237,500

237,500

240,000

240,000

955,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศิลปะฯ

3.14 แผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556-2559
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมความร่วมมือด้านการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการชุมชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
เสริมสร้างค่านิยมที่ดี และ
พัฒนาปลุกจิตสํานึกให้ดํารง
อยู่ ความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการ
/กิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม
2. จํานวนเครือข่าย
ในการบริการศิลปะ วัฒนธรรม

หน่วยนับ 56
โครงการ 5
เครือข่าย

4

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

57
6

58
6

59
6

5

6

6

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาเครือข่ายและ
สร้างสรรค์ศิลปะ
วัฒนธรรม และการ
บริการชุมชน
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7. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน
แม่บทเพื่อพัฒนางาน
ศิลปะ และวัฒนธรรมภาค
ตะวันออก
8. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ปีงบประมาณ

รวม

56
-

57
-

58
100,000

59
55 - 59
100,000 200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

1,100,000

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศิลปะฯ

3.14 แผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556-2559
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและ
พัฒนาปลุกจิตสํานึกให้ดํารง
อยู่ความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการบริการชุมชน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาองค์ความรู้
3. จํานวนงานวิจัย/เอกสารองค์
ความรู้

หน่วยนับ 56
โครงการ 3

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

57
5

58
5

59
5

โครงการ
กิจกรรม

4

5

6

6

รายการ

2

3

3

3

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต งานวิจัย
สังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยงานศิลปะ
วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสํานึกความ
เป็นไทย และ
วัฒนธรรมที่ดี โดย
บูรณาการงานทํานุ
บํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม ด้วยการ
ผลิตบัณฑิตและการ
บริการวิชาการ
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1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมลุ่ม
น้ําบางปะกง
2. โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมสู่สถานศึกษา
4. โครงการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ประเพณีและวัน
สําคัญของไทย
5. โครงการธนาคาร
ความดี
6. โครงการยกย่องเชิด
ชูเกียรติเพชรศิลปะ
วัฒนธรรม จ.ฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ

รวม

56
30,000

57
30,000

58
30,000

59
30,000

55 - 59
120,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

50,000

100,000

100,000

100,000

350,000

-

-

70,000

70,000

140,000

-

-

70,000

70,000

140,000

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศิลปะฯ

3.14 แผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556-2559
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย: ข้อที่ 13 มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสํานึก สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและ
พัฒนาปลุกจิตสํานึกให้ดํารง
อยู่ความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการด้านศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการบริการชุมชน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาองค์ความรู้
3. จํานวนงานวิจัย/เอกสารองค์
ความรู้

หน่วยนับ 56
โครงการ

โครงการ
กิจกรรม
รายการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

57

58

59

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต งานวิจัย
สังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยงานศิลปะ
วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสํานึกความ
เป็นไทย และ
วัฒนธรรมที่ดี โดย
บูรณาการงานทํานุ
บํารุงศิลปะ
วัฒนธรรม ด้วยการ
ผลิตบัณฑิตและการ
บริการวิชาการ

29

7. โครงการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยแหล่ง
ประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
8. โครงการผลิตสื่อ
เอกสารองค์ความรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมไทย และภูมิ
ปัญญาไทย
9. โครงการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม
10. โครงการศิลปะ
วัฒนธรรมเคลื่อนที่สู่
ประชาคมอาเซียน
11. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปีงบประมาณ

รวม

56
-

57
50,000

58
50,000

59
50,000

55 - 59
150,000

70,000

100,000

100,000

100,000

370,000

-

50,000

50,000

50,000

150,000

-

150,000

150,000

200,000

500,000

-

30,000

50,000

50,000

130,000

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศิลปะฯ

3.14 แผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556-2559
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการสืบสานโครงการพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
ดําเนินการส่งเสริมเผยแพร่
องค์ความรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
1. จํานวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยนับ 56
โครงการ 1

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

57
2

58
3

59
3

2.

จํานวนงาน/ชิ้นงาน การ
พัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
มาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม

ชิ้น

1

2

2

2

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาเครือข่าย
ปรับมาตรฐานศิลปะ
วัฒนธรรมและการ
บริการชุมชน
2. แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางวัฒนธรรม
สู่สากล

30

1. โครงการราชภัฏราช
นครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
2. โครงการพัฒนาหอ
ศิลป์และวัฒนธรรม (ศูนย์
วิชาการท้องถิ่น บางคล้า)
3. โครงการพัฒนาภูมิ
ปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ปีงบประมาณ

รวม

56
50,000

57
50,000

58
70,000

59
70,000

55 - 59
240,000

-

-

100,000

100,000

200,000

100,000

150,000

150,000

150,000

550,000

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศิลปะฯ

3.14 แผนพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2556-2559
- ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการสืบสานโครงการพระราชดําริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
ดําเนินการส่งเสริมเผยแพร่
องค์ความรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
1. จํานวนชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

หน่วยนับ 56
โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

57

58

59

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาเครือข่าย
ปรับมาตรฐานศิลปะ
วัฒนธรรมและการ
บริการชุมชน
2. แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางวัฒนธรรม
สู่สากล

4. โครงการลาน
วัฒนธรรมราชนครินทร์
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ถิ่นภูมิปัญญาไทย
5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
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ปีงบประมาณ

รวม

56
-

57
100,000

58
100,000

59
55 - 59
100,000 300,000

-

-

60,000

60,000

120,000

ผู้รับผิดชอบ

ศูนย์ศิลปะฯ

 4
ก$),$%&ก4 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
การพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
การพิจารณานโยบายของรัฐบาล
การพิจารณายุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
7. การแปลงแผนมาเป็นโครงการ
8. การแปลงโครงการมาเป็นกิจกรรม
9. การอนุมัติงบประมาณจัดทําโครงการ
10. ดําเนินการจัดทําโครงการ
11. สรุปผลการดําเนินงาน
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 5
กกก 5 ++)

1.
2.
3.
4.

การจัดทําปฏิทินกิจกรรมในรอบปี
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เพื่อทบทวนและติดตาม
การดําเนินงานแผนและงบประมาณ

แผนภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การวางนโยบาย

การวางแผนปฏิบัติการ

• แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

• แผนปฏิบัติราชการประจําปี

• แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

(ผลผลิต – กิจกรรม – ทรัพยากร)

(มิติภารกิจงานตามอํานาจหน้าที่
ปกติ –มิติพื้นที่ – มิติระเบียบวาระ
พิเศษ)

การติดตามและประเมินผล
การทบทวน ตรวจสอบ และ
ประเมินสถานการณ์

การวัดผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปี
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