บทที่ 1
บทนำ
ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เดิมคือหน่วยประเคราะห์วัฒนธรรม วิทยาลัยครู
ฉะเชิงเทรา ทาหน้าที่ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และข้อมูลทั่ว ๆ ไป ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516
ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ครั้นเมื่อ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กระจาย
งานออกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้จังหวัดที่มีวิทยาลัยครู ใช้วิทยาลัยครูเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีวิทยาลั ยครูให้ใช้
โรงเรียนประจาจังหวัด เป็นศูนย์กลางการดาเนินงาน
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติควบคู่กันไปด้วย จวบจน
ปัจจุบัน
ผู้บริหารงานด้านวัฒนธรรมของหน่วยประเคราะห์ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สานักศิลปวัฒนธรรม
และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้แก่
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บทที่ 2
แผนกลยุทธ์ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
2.1 ปรัชญำ (Philosophy)
อนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริการชุมชน

2.3 พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการชุมชน
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึก และการเรียนรู้ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน
3. ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ทานุบารุงและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม เป็นที่พึ่งทางภูมิปัญญาแก่
ชุมชน
4. การสร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อส่ง เสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์ความ
เป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2.4 อัตลักษณ์
สร้างสรรค์งาน บูรณาการท้องถิ่น

2.5 เอกลักษณ์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม การบริการท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

2.6 ค่ำนิยมองค์กร
TEAMWORK คือ การทางานเป็นทีมที่เข้มแข็ง
T = TEAM COOPERATION = การทางานเป็นทีม
E = EQUALITY
= ความเสมอภาคในการทางาน และการสร้างขวัญ
กาลังใจในการทางาน
A = ART
= ศิลปะในการทางาน
M = MORALITY
= การมีศีลธรรม
W = WILLINGNESS
= ความเต็มใจในการทางาน และการบริการ
O = OPPORTUNITY
= การให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า และการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
R = RESPONSIBILITY
= ความรับผิดชอบในการทางาน
K = KNOWLEGED
= ความรู้ความเข้าใจงาน

2.7 บริบทที่เกี่ยวข้อง
2.7.1 นโยบำยของรัฐบำลในแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
การปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ 2555-2558 ได้ดาเนินการ
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งได้นา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 มาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
สาหรับนโยบายของรัฐบาลที่พิจารณามา คือ นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริม
ความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และนโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการภาครัฐและประชาชน นอกจากนี้ยังได้นารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550
ส่วนที่ 4 นโยบายด้านศาสนาสังคมการสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 79-80 มาจัดทาแผนพัฒนา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่หน่วยงาน
2.7.2 นโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มติ ส ภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุ มครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 จึงกาหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 ไว้
ดังต่อไปนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน มีความสามารถในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบในการทางาน มีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น สานึกในความเป็นไทย
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
2. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และ
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้
และสู้งาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคม สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัยและกำรพัฒนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการ การศึกษาวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริม

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน นาสู่การเพิ่มมูลค่าจากการวิจัย
4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ครู การนาองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน
และท้องถิ่น โดยมีการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
5. นโยบำยด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย แสวงหาความจริงบนพื้นฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ
ปัญญาสากล โดยบูรณาการกับการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
6. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชดำริ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ราชนครินทร์มุ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ ตามแนวหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถนาคว ามรู้ไป
พัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
7. นโยบำยด้ำนกำรผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งขับเคลื่อนโครงการหนึ่งครุศาสตร์ หนึ่งจังหวัดบูรณาการการ
ผลิตบัณฑิตครุศาสตร์แบบสหวิทยาการ และมีการเชื่อมโยงการพัฒนาครูประจาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
8. นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน
9. นโยบำยด้ำนควำมร่วมมือกับกลุ่มประเทศอำเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เร่งปรั บปรุ งและพัฒนาระบบงานให้ เ ป็นการบริหารงานแนวใหม่
เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรจากภายนอกโดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการบริหาร ที่สามารถประสานศักยภาพความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
10. นโยบำยด้ำนกำรจัดระบบกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เน้นการพัฒนาเพื่อจัดระบบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีได้
มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งนักศึกษา บุคลากร และชุมชน มี
การจัดการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดมลพิษและสารเสพติด ประหยัดพลังงาน สนับสนุนโครงการลดโลกร้อน และ
การบริหารจัดการที่รวมบริการประสานภารกิจ
11. นโยบำยด้ำนกำรบริหำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งเน้นและให้ความสาคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ใช้หลัก
ธรรมาภิบาลควบคู่กับหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เน้น

การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาวิจัยและ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินในพื้นที่ภาค

2.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)/ เป้ำประสงค์ (Goal)
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การบริการชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ สร้ า งจิ ต ส านึ ก
สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้ านและวัฒนธรรม
ร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน
3. การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น
และการสื บ สานโครงการพระราชด าริ ต ามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้ำประสงค์
1. ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายในการบริการ
ศิลปะ วัฒนธรรม การบริการชุมชนในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
2. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและพัฒนาปลุกจิต สานึกให้
ดารงอยู่ความเป็นไทย
3. ดาเนินการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง

2.9 กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนาคุณภาพบัณทิต งานวิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยงานศิลปะ วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสานึกความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่ดี โดยการบูรณาการงานทานาบารุงศิลปะ วัฒนธรรม กับการ
ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ
3. พัฒนาเครือข่ายและสร้างสรรค์งานศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการชุมชน
4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล

2.10 แผนทีย่ ุทธศาสตร์
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้ านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นและการบริการชุมชน

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์
ประสิ ทธิผลตามยุทธศาสตร์

คุณภาพการบริ การ

ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิราชการ

การพัฒนาองค์กร

ส่งเสริมหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการ
บริการชุมชน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึก และการเรียนรู้
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้
สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน

1. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้าน
การส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริการชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ

ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ ทานุบารุงและ
สร้างสรรค์งานศิลปะ วัฒนธรรม เป็นทีพ่ ึ่ง
ทางภูมิปัญญาแก่ชุมชน

2. ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสานึก สร้างสรรค์
ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชาคม
อาเซียน

1. ส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายในการบริการศิลปะ
วัฒนธรรม การบริการชุมชนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

2. เสริมสร้างค่านิยมที่ดี และพัฒนาปลุกจิตสานึกให้ดารงอยู่
สูค่ วามเป็นไทย

การสร้างเครือข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพือ่ ส่งเสริม
การเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่
อย่างยั่งยืน

3. การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น และการ
สืบสานโครงการพระราชดาริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. ดาเนินส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง

3. เครือข่ายศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาในภูมิภาคตะวันออกมีการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ

5. องค์ความรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออก ได้รับการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวัฒนธรรม สู่ระดับภูมิภาคและสากล

4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
ภูมิภาคตะวันออก

6. บุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ฯร่วมอนุรักษ์และสืบสาน งานโครงการ
พระราชดาริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมทางศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม

7. มีระบบการบริการชุมชนที่ได้มาตรฐาน

8. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนมีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม
ในระดับชาติ และระดับสากล
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2.11 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)
2.11.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง (Strength)
1. บุ คลากรที่มีค วามรู้ความสามารถหลายศาสตร์ เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
2. มีแผนงาน/โครงการด้านศิลปะ วัฒนธรรมชัดเจนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
3. ได้มีการจัดทาคู่มือด้านประกันคุณภาพเป็นแบบเฉพาะของหน่วยงาน
4. มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่ดาเนินงานทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
5. มีการบริหารจัดการรวบรวมข้อมูลการจัดทาเอกสารอย่างเป็นระบบ เอื้อต่อ
การประกันคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกได้
6. มีกิจกรรมอนุรั กษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒ นธรรมร่วมกับหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
7. มี กิ จ กรรมจ านวนมากและหลากหลาย เช่ น ด้ า นศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
วัน สาคัญ การอนุ รั กษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัย การพัฒ นาองค์ความรู้
การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการส่งเสริมศักยภาพการ
แข่งขัน เป็นต้น
8. มีกิจกรรมพัฒนาเด็ก นักเรียน เยาวชน และนักศึกษา ในการสร้างคุณค่าทาง
วัฒนธรรมและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
9. คณาจารย์/นักศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมระดับจังหวัดและ
ระดับชาติอย่างสม่าเสมอ
10. มีการวิ จั ย ทางศิล ปะ วัฒ นธรรม และมี การบูร ณาการงานวิ จัยในระดั บ
ท้องถิ่น
11. มีการสร้างสื่อและเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ
12.
มี กิจ กรรมการบริก ารวิช าการที่บู รณาการกับ งานด้ านทานุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน

จุดอ่อน (Weakness)
1. สัดส่วนของจานวนบุคลากรน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่รับผิดชอบ
2. ไม่มีสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่รองรับการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม
3. ยังขาดการพัฒนาฐานข้อมูลในระบบ Website ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีความสมบูรณ์ทันสมัย
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4. ขาดครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลท้องถิ่น
5. มีงบประมาณจากัดด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์ หรือหอศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มาตรฐาน
6. มีสานักงานแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรมอยู่ ๒ พื้นที่จึงไม่ได้รับความสะดวกใน
การให้บริการ บุคลากรจึงต้องมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น

2.11.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
โอกำส (Opportunity)
1. ผู้บ ริห าร/บุ คลากร ส่ว นหนึ่งเป็นกรรมการบริหารสภาวัฒ นธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา / กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมอาเภอเมือง ทาให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงงานได้
มากขึ้น
2. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย เช่น ชมรมครูศิลปะฉะเชิงเทรา/สานัก
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา/เครือข่ายศิลปะฯ อุดมศึกษาภาคตะวันออก/สวช. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตาบลหัวไทร ฯลฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
3. บุคลากรศูนย์ศิลปะฯ ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงานให้
เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับคณาจารย์/นักเรียน/นักศึกษา/และผู้สนใจในท้องถิ่น
4. เป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการและกิ จ กรรมให้ กั บ ชมรมครู ศิ ล ปะ จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ
5. หน่วยงานระดับท้องถิ่น ต้องปฏิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ท าให้ ม หาวิ ทยาลั ย มี โ อกาสในส่ ว นร่ ว มการด าเนิน การนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เป็นความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมกับหน่วยงาน เช่น โครงการความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. นโยบายของมหาวิทยาลัยเน้นความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
และวัฒนธรรมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
7. ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น โดยการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้และ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นรากฐานที่จะนาไปสู่เศรษฐกิจใน
ระดับครอบครัว ถึงระดับชุมชน
8. การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทาให้งานศิลปะ วัฒนธรรม
เผยแพร่ยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

อุปสรรค (Threat)
1. สภาพความเจริ ญทางเทคโนโลยีและวัตถุ ทาให้ เกิดค่านิยมด้านวัตถุนิยม
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความพึงพอใจ
2. สภาพการเมืองการปกครองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อนโยบายที่ลงสู่
การปฏิบัติงาน
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3. ระเบียบทางราชการ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายขัดแย้งกับการปฏิบัติงานจริง
4. นโยบายระดับประเทศให้ความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าส่งเสริมด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
5. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ในระดับกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้
การดาเนินนโยบายไม่ต่อเนื่อง ทาให้บางโครงการ/กิจกรรม หยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง

2.12 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
พันธกิจ
การผลิตบัณฑิต

ผลงำนที่สำเร็จ
1. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
ประจาปี 2558 ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 5 คณะ
2. โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชำติ”
ร่วมกับหอพักนักศึกษา บางคล้า
3. กิจกรรมการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน “การทาพวงมโหตร”
4. กิจกรรมการบูรณาการ “การประดิษฐ์
การ์ดอวยพรด้วยดอกไม้แห้ง”
5. โครงการราชภัฏราชนครินทร์ ศิลปะ
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันแม่แห่งชำติ”
ประจาปี 2558 ร่วมกับ หอพักนักศึกษา บางคล้า

การวิจัยและพัฒนา
1. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหาร
องค์ความรู้
จัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของตาบลเทพราช
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. องค์ความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง
“การละเล่นพื้นบ้านในกลุ่มเบญจบูรพา”
3. วารสารศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ฉบับที่ 11 ประจาปี 2558
4. หนังสือ “แนะนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับ
อาเภอบางปะกง”
การบริการวิชาการ

1. โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและ
ครอบครัว สู่การสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งใน
ชุมชนร่วมกับเทศบาลตาบลเทพราช อาเภอบ้าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาวัฒนธรรมอาเภอ
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สิ่งที่ต้องพัฒนำ
ประสานกับสโมสรนักศึกษา
จัดเวทีให้นักศึกษา
ได้แสดงความสามารถ
จัดประกวดการแสดง
หรือจัดประกวดวาดภาพ
ในระดับชาติ

1. ควรมีการนางานวิจัย
ไปเสนอในเวทีระดั บชาติห รื อ
นานาชาติ
2. ควรประสานกับคณะ
ส านั ก สถาบั น ในการน างาน
วิ จั ท างศิ ล ปะวั ฒ นธรม มา
จัดทาเป็นฐาข้อมูลและเผยทาง
อินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัย
ควรออกระเบียบ
การบริการวิชาการ และ
สร้างรายได้ในการเก็บ

พันธกิจ

การทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม

ผลงำนที่สำเร็จ
บ้านโพธิ์ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2. โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชมุ ชน
ประจาปี 2558 ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
3. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เครื่องแขวนประยุกต์”
4. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ “การประดิษฐ์หน้าพระ
ทรงเครื่องศิราภรณ์”
5. โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ต้องพัฒนำ
ค่าลงทะเบียนผู้ที่เข้ามาอบรม

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจาปี 2557
2. โครงการวันปิยมหาราชราลึก ประจาปี
2557
3. โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 87 พรรษา
4. โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและ
ครอบครัว ประจาปี 2558
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวไทร
5. โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวัน
ครอบครัว ประจาปี 2558
ร่วมกับสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6. โครงการอบรมวิถีพุทธ – ธรรม สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย ครั้ง
ที่ 1
7. โครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)ร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

1. ควรนาเกณฑ์มาตรฐาน
การบรรเลงดนตรีไทย ไปให้
โรงเรียนนาไปใช้และให้
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์เพื่อนาไปสู่
การสร้างมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้
2. ควรจัดกิจกรรมที่
กาหนดอัตลักษณ์ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยเชิญปราชญ์
ชาวบ้านมาให้ความรู้กับ
นักเรียน นักศึกษา เพื่อปลุก
จิตสานึกและสร้างความ
ตระหนักในการรักท้องถิ่น
3. ควรประสานกับสโมสร
ทั้ง 5 คณะ จัดเวทีให้นักศึกษา
ได้แสดงความสามารถทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
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พันธกิจ

ผลงำนที่สำเร็จ
ฉะเชิงเทรา
8. โครงการถวายเทียนพรรษา ประจาปี
๒๕๕๘ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวไทร
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย อาเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา และหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
มาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม การบรรเลงดนตรี
ไทย”
10. โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย
ครั้งที่ 2ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 5 คณะและกอง
พัฒนานักศึกษา
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สิ่งที่ต้องพัฒนำ

บทที่ 3
แผนพัฒนำศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560
แผนพัฒนำหน่วยงำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำรกิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
- เป้ำประสงค์มหำวิทยำลัย :
ข้อที่ 13 มีระบบการบริหารจัดการและผลงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
- ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่สู่สากล
- ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน :
1. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริการชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสานึก สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรม
ร่วมสมัยสู่ประชาคมอาเซียน
3. การขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการสืบสานโครงการพระราชดาริตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนำหน่วยงำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนใน
ระดับชำติและนำนำชำติ
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการ
บริการศิลปะ
วัฒนธรรม การ
บริการชุมชน ใน
ระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

หน่วยนับ

57
โครงการ 5

58
6

59
6

60
6

4

5

6

6

1. จานวนโครงการ/
กิจกรรม พัฒนาองค์
ความรู้ทางศิลปะ
เครือข่าย
วัฒนธรรม
2. จานวนเครือข่ายที่
รับการบริการ
ศิลปะ วัฒนธรรม

กลยุทธ์
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาเครือข่ายและ
สร้างสรรค์ศิลปะ
วัฒนธรรม และการ
บริการชุมชน

1. โครงการลาน
วัฒนธรรมเพื่อเยาวชน
และครอบครัว
2. โครงการศิลปะ
วัฒนธรรมสู่ชุมชน
3. โครงการต้นกล้า
ศิลปะ วัฒนธรรม
4. โครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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รวม

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

57
100,000

58
100,000

59
100,000

60
100,000

57 - 60
400,000

237,500

237,500

240,000

240,000

955,000

150,000

150,000

200,000

200,000

700,000

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

แผนพัฒนำหน่วยงำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนทั้งระดับชำติและนำนำชำติ
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด

มีการเสริมสร้าง
1. จานวนโครงการ
ค่านิยมที่ดี และ
/กิจกรรม พัฒนาองค์
พัฒนาปลุก
ความรู้ทางศิลปะ
จิตสานึกให้ดารงอยู่ วัฒนธรรม
ความเป็นไทย
2. จานวนเครือข่าย
ในการบริการศิลปะ
วัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

หน่วยนับ
โครงการ
เครือข่าย

56

57

58

59

กลยุทธ์
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาเครือข่ายและ
สร้างสรรค์ศิลปะ
วัฒนธรรม และการ
บริการชุมชน
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5. โครงการสร้าง
มาตรฐานทางศิลปะ
วัฒนธรรม
6. โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
7. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน
เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่าง
ยั่งยืน

รวม

57
-

58
20,000

59
50,000

60
50,000

57 - 60
120,000

170,000

200,000

200,000

200,000

770,000

-

-

50,000

50,000

150,000

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

แผนพัฒนำหน่วยงำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ส่งเสริมเผยแพร่องค์ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้ำนและวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชำคมอำเซียน
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

หน่วยนับ

57
โครงการ 3

1. จานวนโครงการด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการบริการ
ชุมชน
โครงการ
2. จานวนโครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม พัฒนาองค์
ความรู้
3. จานวนงานวิจัย/
รายการ
เอกสารองค์ความรู้

58
5

59
5

4

5

6

2

3

3

กลยุทธ์
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

60
5 1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต งานวิจัย
สังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยงานศิลปะ
วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสานึกความ
6 เป็นไทย และ
วัฒนธรรมที่ดี โดย
บูรณาการงานทานุ
บารุงศิลปะ
3 วัฒนธรรม ด้วยการ
ผลิตบัณฑิตและการ
บริการวิชาการ
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1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมลุ่ม
น้าบางปะกง
2. โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมสู่สถานศึกษา
3. โครงการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ประเพณีและวัน
สาคัญของไทย
4. โครงการธนาคาร
ความดี
5. โครงการยกย่องเชิด
ชูเกียรติเพชรศิลปะ
วัฒนธรรม จ.ฉะเชิงเทรา

รวม

57
30,000

58
30,000

59
30,000

60
30,000

57 - 60
120,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

80,000

100,000

100,000

100,000

380,000

-

-

70,000

70,000

140,000

-

-

70,000

70,000

140,000

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

แผนพัฒนำหน่วยงำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สำกล
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ส่งเสริมเผยแพร่องค์ควำมรู้ สร้ำงจิตสำนึก สร้ำงสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้ำนและวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ประชำคมอำเซียน
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

หน่วยนับ
โครงการ

โครงการ
กิจกรรม
รายการ

57

58

59

60

กลยุทธ์
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต งานวิจัย
สังเคราะห์องค์ความรู้
ด้วยงานศิลปะ
วัฒนธรรม
2. ปลุกจิตสานึกความ
เป็นไทย และ
วัฒนธรรมที่ดี โดย
บูรณาการงานทานุ
บารุงศิลปะ
วัฒนธรรม ด้วยการ
ผลิตบัณฑิตและการ
บริการวิชาการ

17

6. โครงการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยแหล่ง
ประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7. โครงการศึกษา
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่ม
เบญจบูรพา
8. โครงการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา
9. โครงการศิลปะ
วัฒนธรรมเคลื่อนที่สู่
ประชาคมอาเซียน
10. โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

รวม

57
-

58
-

59
50,000

60
50,000

57 - 60
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000

30,000

30,000

50,000

50,000

160,000

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

-

30,000

50,000

50,000

130,000

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

แผนพัฒนำหน่วยงำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : กำรขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และกำรสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)
มีกิจกรรมส่งเสริม
เผยแพร่องค์ความรู้
ทางศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1. จานวนเครือข่าย/
ชุมชน ที่นาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
2. จานวนงาน/ชิ้นงาน
การพัฒนาองค์ความรู้
และสร้างมาตรฐาน
ศิลปะ วัฒนธรรม

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

หน่วยนับ

57
โครงการ 1

58
2

59
3

1

2

2

ชิน้

กลยุทธ์
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

60
3 1. พัฒนาเครือข่าย
ปรับมาตรฐานศิลปะ
วัฒนธรรมและการ
บริการชุมชน
2. สนับสนุนให้มีการ
2
นาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในชุมชน
3. สนับสนุนให้มีการ
สร้างองค์ความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ
วัฒนธรรม
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1. โครงการราชภัฏราช
นครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อ
วันแม่
2. โครงการพัฒนาหอ
ศิลป์และวัฒนธรรม (ศูนย์
วิชาการท้องถิ่น บางคล้า)
3. โครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

รวม

57
50,000

58
50,000

59
70,000

60
70,000

57 - 60
240,000

-

100,000

100,000

100,000

300,000

100,000

150,000

150,000

150,000

550,000

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

แผนพัฒนำหน่วยงำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
- ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำยตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงกำร-กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย : ข้อที่ 13 มีควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรบริกำรชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนำกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : กำรขับเคลื่อนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และกำรสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
(หน่วยงาน)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ

หน่วยนับ

57

58

59

60

กลยุทธ์
หน่วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ

4. โครงการลาน
วัฒนธรรมราชนครินทร์
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
ถิ่นภูมิปัญญาไทย
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57
100,000

58
100,000

59
100,000

รวม

60
57 - 60
100,000 400,000

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปะฯ

บทที่ 4
กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำร สู่กำรปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
การพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
การพิจารณานโยบายของรัฐบาล
การพิจารณายุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
7. การแปลงแผนมาเป็นโครงการ
8. การแปลงโครงการมาเป็นกิจกรรม
9. การอนุมัติงบประมาณจัดทาโครงการ
10. ดาเนินการจัดทาโครงการ
11. สรุปผลการดาเนินงาน
12. นาไปทบทวนและพัฒนาในการจัดทาแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 5
กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล
1.
2.
3.
4.

การจัดทาปฏิทินกิจกรรมในรอบปี
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
การจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และคณะกรรมการประจาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น เพื่อทบทวน ติดตามการดาเนินงานแผนและงบประมาณ

21

