แผนปฏิบัติการประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้ดำเนินกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อนำมำพัฒนำแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
ได้จัดประชุมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องทองเจ้ำพัฒน์ อำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร และกำร
ประชุมโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำแผนพัฒนำศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ระยะ ๔ ปี
ในวันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อำคำรเรียนรวม
ทั้งนี้ ได้นำกรอบยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนยุทธศำสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม มำกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรเผยแพร่
ศิลปะ
วัฒนธรรม บริกำรชุมชน ในระดับชำติและนำนำชำติ
เป้าประสงค์ ๑.๑ สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยและกำรบริกำรชุมชน
กลยุทธ์ ๑. สร้ำงเวทีและเปิดพื้นที่ให้มีกำรแสดงออกทำงศิลปะ วัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม และสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งภำยในและภำยนอก สู่ระดับชำติและนำนำชำติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นำทุนทำงวัฒนธรรม
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ ๒.๑ อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม เผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.2 พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กลยุทธ์ ๑. รวบรวมองค์ควำมรู้ พัฒนำงำนวิจัยและจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่น ต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมและกำรบริกำรทำงวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนกำรอนุรักษ์ พัฒนำศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ ๓.๑ เสริมสร้ำงศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
๓.๒ อนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรมและโครงกำรพระรำชดำริตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์ ๑. ร่วมมือกับชุมชนในกำรจัดแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
๒. สร้ำงนวัตกรรมตำมศำสตร์ของพระรำชำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำของค่ำนิยมพื้นฐำนในสังคมไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ
เป้าประสงค์ ๔.๑ เยำวชนและประชำชนตระหนักในคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๒ มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
กลยุทธ์ ๑. สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ
โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้ นำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๔ ปี มำปรับปรุงพัฒนำให้
เป็น แผนปฏิบั ติกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อได้เป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒ นำโครงกำรกิจกรรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษำและชุมชน
๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๐

3

กรอบทิศทางการพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยมองค์กร อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)
อนุรักษ์ พัฒนำ สืบสำน สร้ำงสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศและควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และกำรบริกำรชุมชน

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
MORAL : TEAMWORK คือ กำรทำงำนเป็นทีมที่เข้มแข็งบนพื้นฐำนคุณธรรม จริยธรรม
T = TEAM COOPERATION = กำรทำงำนเป็นทีม
E = EQUALITY
= ควำมเสมอภำคในกำรทำงำน และกำรสร้ำงขวัญ
กำลังใจในกำรทำงำน
A = ART
= ศิลปะในกำรทำงำน
M = MORALITY
= กำรมีศีลธรรม
W = WILLINGNESS
= ควำมเต็มใจในกำรทำงำน และกำรบริกำร
O = OPPORTUNITY
= กำรให้โอกำสในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ และกำร
พัฒนำตนเองอยู่เสมอ
R = RESPONSIBILITY
= ควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน
K = KNOWLEGED
= ควำมรู้ควำมเข้ำใจงำน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ และควำมเข้มแข็งทำงศิลปะ และวัฒนธรรม กำรบริกำรท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนำ
ศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล

อัตลักษณ์ (Identity)
สร้ำงสรรค์งำน บูรณำกำรท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
๑. สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และบริกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุง เผยแพร่และสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
๔. ปลูกฝังค่ำนิยม จิตสำนึกควำมภำคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นและของชำติ ให้นักศึกษำและชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issve)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปะ
วัฒนธรรม บริกำรชุมชน ในระดับชำติและนำนำชำติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นำทุนทำงวัฒนธรรมสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนกำรอนุรักษ์ พัฒนำศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำของค่ำนิยมพื้นฐำนในสังคมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ

เป้าประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยและกำรบริกำรชุมชน
อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม เผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
เสริมสร้ำงศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
อนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรมและโครงกำรพระรำชดำริตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เยำวชนและประชำชนตระหนักในคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
๗. มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกร

ทิศทางการพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. พัฒนำองค์ควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำยภำยในและภำยนอก
๒. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิชำกำรท้องถิ่น สู่กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ วัฒนธรรม
๓. สร้ำงมำตรฐำนทำงศิลปะ วัฒนธรรม สู่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
องค์ประกอบที่ ๔ กำรทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษำที่คุณสมบัติตำมอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย “จิตอำสำ ใฝ่รู้
สู้งำน” โดยมอบรำงวัล “เพชรสำรภี” ในวันไหว้ครู

5

ผังแสดงความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์
ประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์

คุณภำพกำรบริกำร
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร

กำรพัฒนำองค์กร

มุง่ สู่ความเป็นเลิศ และความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและการบริการชุมชน
สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ

๑. ส่งเสริมควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย
ที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม
บริกำรชุมชนในระดับชำติและนำนำชำติ

๑. สร้ำงควำมเข้มแข็ง ด้ำนเครือข่ำย
และกำรบริกำรชุมชน

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
และบริกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

๒. ส่งเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ และเผยแพร่
นวัตกรรม นำทุนทำงวัฒนธรรม สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ และมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรม

๒. อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม เผยแพร่องค์ควำมรู้
ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น

๕. อนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรม และโครงกำรพระรำชดำริ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน
ทำนุบำรุงเผยแพร่ และสร้ำงสรรค์งำน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น

๓. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และขับเคลื่อน
กำรอนุรักษ์ พัฒนำศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
และสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

๔. สร้ำงควำมตระหนัก
ให้เห็นคุณค่ำของค่ำนิยมพื้นฐำน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๔. เสริมสร้ำงศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำง
ศิลปะ วัฒนธรม และภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

๖. เยำวชนและประชำชนตระหนักในคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น

มีองค์ควำมรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และงำนเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น

สร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น

บริหำรจัดกำร เน้นควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูง6สุด

สนับสนุนศักยภำพของบุคลำกร ในกำรเป็นวิทยำกร ถ่ำยทอดควำมรู้ กำรทำงำนร่วมกัน

ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
๑. การจัดการเรียนการสอน

๒. การวิจัย

๓. การบริการทางวิชาการ

พันธกิจ(Mission)
ปลูกฝังค่ำนิยม จิตสำนึก
ควำมภำคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม
เอกลักษณ์ ภูมิปัญญำของท้องถิ่นและ
ของชำติ ให้นักศึกษำและชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๔. สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำของ
ค่ำนิยมพื้นฐำนในสังคมไทย วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรให้มีคุณภำพ

-

๒. ส่งเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
และเผยแพร่นวัตกรรม นำทุนทำง
วัฒนธรรมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
และมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม

๑. สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ

เป้าประสงค์ (Goal)
เยำวชนและประชำชนตระหนักใน
คุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมท้องถิ่น

๑. อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำง
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น

๑.ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำย ๑ สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำย
ที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปะ
และกำรบริกำรชุมชน
วัฒนธรรม บริกำรชุมชน ในระดับชำติและ
นำนำชำติ
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ความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของหน่วยงาน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
๔. การทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

พันธกิจ(Mission)
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรม และบริกำรด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุง
เผยแพร่และสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
๓. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อน
กำรอนุรักษ์ พัฒนำศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าประสงค์(Goal)
๑.เสริมสร้ำงศักยภำพแหล่งเรียนรู้
ทำงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
๒. อนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรมและ
โครงกำรพระรำชดำริตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ด้าน
การเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม บริการชุมชน ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์

สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยและกำรบริกำรชุมชน
ตัวชี้วัด

คน

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑
๒๐๐

เครือข่ำย

๑

หน่วยนับ

๑. จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๒. จำนวนเครือข่ำย ในกำรบริกำรทำงศิลปะ วัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างเวทีและเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรการ ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีเวทีแสดงควำมสำมำรถทำงศิลปะ วัฒนธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี ๑.๑.๑ ประสำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกำรจัดเวทีแสดงควำมสำมำรถ
ทำงศิลปะ และวัฒนธรรม
๑.๑.๒ สร้ำงองค์ควำมรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรมและนำทุนทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำ
สู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
๑.๑.๓ ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำกำรสร้ำงมำตรฐำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นสู่เวทีระดับชำติ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก สู่ระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการ ๒.๑ ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม กับเครือข่ำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
แนวปฏิบัติที่ดี ๒.๑.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม
๒.๑.๒ จัดอบรม จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นกับเครือข่ำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
๑. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นาทุนทาง
วัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

๑. อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม เผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๑. จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น

เรื่อง

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑
๒

๒. จำนวนสื่อสำรสนเทศ ที่เผยแพร่ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม

เรื่อง

๑

กลยุทธ์ที่ ๑ รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยและจัดทาฐานข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
มาตรการ ๑.๑ จัดทำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และจัดทำฐำนข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
แนวปฏิบัติที่ดี ๑.๑.๑ จัดทำองค์ควำมรู้ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับ
กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ
๑.๑.๒ จัดทำงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ วัฒนธรรม
๑.๑.๓ จัดทำองค์ควำมรู้ งำนสร้ำงสรรค์เป็นภำษำต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและการ
บริการทางวัฒนธรรม
มาตรการ ๒.๑ นำทุนทำงวัฒนธรรม ทุนทำงประวัติศำสตร์มำเผยแพร่และต่อยอดในกำรบริกำรท้องถิ่น
แนวปฏิบัติที่ดี ๒.๑.๑ รวบรวมทุนทำงวัฒนธรม ทุนทำงประวัติศำสตร์
๒.๑.๒ จัดบริกำรวิชำกำร โดยนำทุนทำงวัฒนธรรมมำเผยแพร่ ต่อยอด สู่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ
๑. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานโครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

๑. เสริมสร้ำงศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
๒. อนุรักษ์ สืบสำนวัฒนธรรมและโครงกำรพระรำชดำริตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชมแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม

ร้อยละ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑
๘๐

กลยุทธ์ที่ ๑ ร่วมมือกับชุมชนในการจัดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรการ ๑.๑ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ แบบมีชีวิตโดยเชื่อมโยงกับศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น
๑.๒ ประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
๑.๓ ส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์ สืบสำนประเพณีไทย
แนวปฏิบัติที่ดี ๑.๑.๑ ประสำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ
วัฒนธรม แบบบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วม
๑.๑.๒ จัดทำหอศิลปะ วัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ โดย
เชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้กำรจัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ สืบสำนประเพณีมรดก
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างนวัตกรรมตามศาสตร์ของพระราชา
มาตรการ ๒.๑ ส่งเสริม ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีในกำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์
แนวปฏิบัติที่ดี ๒.๑.๑ จัดกิจกรรมที่แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์
มาตรการ ๒.๒ สร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนศำสตร์ของพระรำชำ
แนวปฏิบัติที่ดี ๒.๒.๑ จัดทำสื่อองค์ควำมรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
๒.๒.๒ จัดประกวดนวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น
ผู้รบั ผิดชอบ
๑. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของค่านิยมพื้นฐานใน
สังคมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

๑. เยำวชนและประชำชนตระหนักในคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
ตัวชี้วัด

โครงกำร

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑
๒

ร้อยละ

๘๐

หน่วยนับ

๑. จำนวนโครงกำร กิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ทำงศิลปะ
วัฒนธรรม
๒. ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาตรการ ๑.๑ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวปฏิบัติที่ดี ๑.๑.๑ จัดอบรม สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาตรการ ๑.๒ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำควำมดี
แนวปฏิบัติที่ดี ๑.๒.๑ จัดทำเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำควำมดี
๑.๒.๒ จัดยกย่องเชิดชูเกียรติ นักศึกษำ ผู้ทำควำมดี “รำงวัลเพชรสำรภี”
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มาตรการ ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรให้มีคุณภำพ
แนวปฏิบัติที่ดี ๒.๑.๑ จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
๒.๒.๒ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรวิจัย
๒.๒.๓ พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะในกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ ในด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรมและกำรสื่อสำรในกำรทำงำน
๒.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำอบรมพัฒนำตำมตำแหน่งภำระงำนที่
รับผิดชอบ เพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งชำนำญกำรและสำมำรถนำควำมรู้ที่เข้ำอบรมมำพัฒนำงำน
ผู้รับผิดชอบ
๑. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ / โครงการ /งบประมาณ
พันธกิจสถาบันอุดมศึกษา : ด้านทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น : ๑. สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ดำ้ นศิลปะ วัฒนธรรม และบริกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น ๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุง เผยแพร่และสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังค่ำนิยม จิตสำนึกควำมภำคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นและของชำติ ให้นักศึกษำและชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรเผยแพร่ศลิ ปะ วัฒนธรรม บริกำรชุมชน ในระดับชำติและนำนำชำติ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศูนย์ศิลปะฯ

๑๐๐,๐๐๐

ศูนย์ศิลปะฯ

๑๕๐,๐๐๐

ศูนย์ศิลปะฯ

๑๐๐,๐๐๐

เป้าประสงค์ สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยและกำรบริกำรชุมชน
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

๒๐๐ คน

สร้ำงเวทีและเปิดพื้นที่ให้มีกำร
แสดงออกทำงศิลปะ วัฒนธรรม

๑. โครงกำรลำนวัฒนธรรมเพื่อเยำวชนและครอบครัว สู่
ควำมเข้มแข็งทำงวัฒนธรรมในชุมชน
๒. โครงกำรต้นกล้ำศิลปะ วัฒนธรรม
๔. โครงกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สู่กำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ และทุนทำงวัฒนธรรม
๕.โครงกำรสร้ำงมำตรฐำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญำ
ท้องถิ่น สู่เวทีระดับชำติ
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ศูนย์ศิลปะฯ

๘๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมและ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อนุภมู ิภำคลุ่มน้ำแม่น้ำโขง

ศูนย์ศิลปะฯ

๘๐,๐๐๐

๒. โครงกำรเวทีสร้ำงสรรค์ศลิ ปะ วัฒนธรรมรำชนครินทร์

ศูนย์ศิลปะฯ

๑๕๐,๐๐๐

ศูนย์ศิลปะฯ

๕๐,๐๐๐

เป้าประสงค์ สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนเครือข่ำยและกำรบริกำรชุมชน
จำนวนเครือข่ำย ในกำร
บริกำรทำงศิลปะ วัฒนธรรม

๒ เครือข่ำย

ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำงศิลปะ วัฒนธรรม

๓.โครงกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมใน
ระดับชำติ
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ / โครงการ /งบประมาณ
พันธกิจสถาบันอุดมศึกษา : ด้านทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น : ๑. สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ดำ้ นศิลปะ วัฒนธรรม และบริกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น ๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุง เผยแพร่และสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังค่ำนิยม จิตสำนึกควำมภำคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นและของชำติ ให้นักศึกษำและชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่นวัตกรรม นาทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศูนย์ศิลปะฯ

๗๐,๐๐๐

ศูนย์ศิลปะฯ

๒๐,๐๐๐

เป้าประสงค์ ๑.อนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม เผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่
จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น

๒ เรื่อง

๑.รวบรวมองค์ควำมรู้พัฒนำงำนวิจัย
๑. โครงกำรรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปะ
และจัดทำฐำนข้อมูลด้ำนศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์ ๒.พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำนวนสื่อสำรสนเทศ ที่
๑ เรื่อง
๒.ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำร
เผยแพร่ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม
เผยแพร่ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ต่อยอด
ทุนทำงวัฒนธรรม และบริกำรทำง
วัฒนธรรม

๒. โครงกำรจัดทำสื่อนวัตกรรมองค์ควำมรู้ศลิ ปะ วัฒนธรรม
และทุนทำงวัฒนธรรม
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ / โครงการ /งบประมาณ
พันธกิจสถาบันอุดมศึกษา : ด้านทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น : ๑. สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ดำ้ นศิลปะ วัฒนธรรม และบริกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น ๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุง เผยแพร่และสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังค่ำนิยม จิตสำนึกควำมภำคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นและของชำติ ให้นักศึกษำและชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานโครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

๑. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตเพื่อเชื่อมโยงทำง
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

ศูนย์ศิลปะฯ

๕๐,๐๐๐

๒.โครงกำรอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีและวันสำคัญของ
ไทย ได้แก่
- สืบสำนประเพณีสงกรำนต์
- โครงกำรสักกำระพระยำศรีสุนทรโวหำร
(น้อย อำจำรยำงกูร)
- โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงศิลปะ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
๓.โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น แบบร่วมสมัย รำลึกแด่ “พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช เอกอัจฉริยรำชำ อัครศิลปิน”
๔.โครงกำรรำชนครินทร์ รวมใจเทิดไท้สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

ศูนย์ศิลปะฯ

๘๐,๐๐๐

ศูนย์ศิลปะฯ

๗๙,๘๐๐

ศูนย์ศิลปะฯ

๒๕,๐๐๐

เป้าประสงค์ ๑.เสริมสร้ำงศักยภำพ แหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชม
แหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ
วัฒนธรรม

ร้อยละ ๘๐

๑.ร่วมมือกับชุมชนในกำรจัดแหล่ง
เรียนรู้ทำงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ / โครงการ /งบประมาณ
พันธกิจสถาบันอุดมศึกษา : ด้านทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น : ๑. สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ดำ้ นศิลปะ วัฒนธรรม และบริกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น ๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุง เผยแพร่และสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังค่ำนิยม จิตสำนึกควำมภำคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นและของชำติ ให้นักศึกษำและชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานโครงการพระราชดาริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศูนย์ศิลปะฯ

๗๗,๐๐๐

เป้าประสงค์ ๒.อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรม และโครงกำรพระรำชดำริตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชม
แหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะ
วัฒนธรรม

ร้อยละ ๘๐

๒.สร้ำงนวัตกรรม ตำมศำสตร์ของ
พระรำชำ

๕.โครงกำรศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภำครัฐและ
ภำคเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรำ

17

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นโยบาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ / โครงการ /งบประมาณ
พันธกิจสถาบันอุดมศึกษา : ด้านทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
พันธกิจศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น : ๑. สร้ำงเครือข่ำยทำงศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ดำ้ นศิลปะ วัฒนธรรม และบริกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่น ๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุง เผยแพร่และสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น ๔. ปลูกฝังค่ำนิยม จิตสำนึกควำมภำคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นและของชำติ ให้นักศึกษำและชุมชน
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของค่านิยมพื้นฐานในสังคมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ศูนย์ศิลปะฯ

๓๐,๐๐๐

๑.โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำรทำงศิลปะ
วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญำท้องถิ่น

ศูนย์ศิลปะฯ

๑๒,๐๐๐

๒.โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดทำแผนพัฒนำ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรม งำนวิจัย และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ศูนย์ศิลปะฯ

๗๐,๐๐๐

เป้าประสงค์ ๑. เยำวชนและประชำชนตระหนักในคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น
จำนวนโครงกำร กิจกรรม
พัฒนำองค์ควำมรู้ทำงศิลปะ
วัฒนธรรม

๒ โครงกำร

เป้าประสงค์ ๒. มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำ
ร้อยละ ๘๐
ร่วมกิจกรรม

สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำทำง ๑.โครงกำรเชิดชูเกียรตินักศึกษำผูท้ ำควำมดี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
“รำงวัลเพชรสำรภี”

พัฒนำบุคลำกรให้มคี ุณภำพ และ
ประสิทธิภำพ
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การแปลงแผนปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
กำรพิจำรณำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒
กำรพิจำรณำนโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงวัฒนธรรม
แผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรยกคุณภำพมำตรฐำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสู่คุณภำพเป็นเลิศ
ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๗)
๕. กำรพิจำรณำยุทธศำสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรำ
๖. กำรพิจำรณำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย ระยะ ๔ ปี ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์
๗. กำรแปลงแผนมำเป็นโครงกำร
๘. กำรแปลงโครงกำรมำเป็นกิจกรรม
๙. กำรอนุมัติงบประมำณจัดทำโครงกำร
๑๐. ดำเนินกำรจัดทำโครงกำร
๑๑. สรุปผลกำรดำเนินงำน
๑๒. ประชุมทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำโครงกำร/กิจกรรม
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การกากับติดตามประเมินผล
๑.
๒.
๓.
๔.

กำรจัดทำปฏิทินกิจกรรมในรอบปี
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
กำรจัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เพื่อทบทวนและ
ติดตำมกำรดำเนินงำนแผนและงบประมำณ
๕. นำผลที่สรุปทบทวนไปพิจำรณำทำโครงกำร/กิจกรรม ในครั้งต่อไป
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