แผนกลยุทธ์ ศูนย์ วัฒนธรรม 5 ปี
ระยะที่ 6
พ.ศ.2560–2564

ศูนย์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปี การศึกษา 2560

คํานํา
แผนกลยุท ธ์ ศนู ย์ว ฒ
ั นธรรม มหาวิท ยาลัย หัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 พุทธศัก ราช
2560-2564 จัด ทํ า ขึ ้นเพื ่อ เป็ นกรอบนโยบายพัฒ นาศูน ย์ว ฒ
ั นธรรม ให้ บ รรลุต ามเป้ าหมาย พัน ธกิ จ และ
ปณิธานในการจัดการศึกษา
การดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ ศนู ย์วฒ
ั นธรรมฉบับนี ้ได้ ใช้ แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 พุทธศักราช 2560-2564 เป็ นแนวทาง โดยศูนย์วฒ
ั นธรรมเน้ นการมีส่วนร่ วมของ
ผู้บริ หารและบุคลากรร่วมกันระดมความคิดเห็นรวบรวมข้ อเสนอแนะแนวทางและข้ อคิดเห็นต่าง ๆ โดยเนื ้อหา
ของแผนฯ จะมีการกําหนดเป้าหมาย และตัวชี ้วัดความสําเร็ จในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน
ขอขอบคุณผู้บริ หารและบุคลากรศูนย์วฒ
ั นธรรมที่ร่วมแรงร่วมใจสละเวลาอันมีคา่ และจัดทําแผนกลยุทธ์
จนสําเร็จลุลว่ งด้ วยดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย)
ผู้อํานวยการศูนย์วฒ
ั นธรรม

สารบัญ
หน้ าที่
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กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์
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สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายใน

2
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วิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ และมาตรการ

3

ส่ วนที่ 4

การนําแผนไปสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล

21

ส่ วนที่ 1
กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์
ศูนย์ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 (พุทธศักราช 2555–2559)
ศูนย์ วฒ
ั นธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ ระยะ 5 ปี (พุทธศักราช 2560-2564) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1.ส่งบุคลากรของศูนย์วฒ
ั นธรรม รับฟั งการบรรยายพิเศษในวาระต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ ้น เพื่อนํา
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ ประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
2.ศึกษาเอกสารข้ อมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 พุทธศักราช 2555–2559 ครอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พุทธศักราช 2551 – 2565)
เป็ นต้ น
3.จัดสัม มนาบุคลากรของศูนย์ วัฒนธรรม เป็ นประจํ า ทุกปี เพื่ อให้ บุคลากรร่ ว มระดมความคิดเห็ น
วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมของศูนย์ วฒ
ั นธรรม และทบทวนแผนกลยุทธ์ ศูนย์วฒ
ั นธรรมฉบับพุทธศักราช 25602564
4.จัดประชุมบุคลากร จํานวน 2 ครัง้
5.หัวหน้ าวัฒนธรรมศึกษา หัวหน้ าแผนกพิพิธภัณฑ์ศกึ ษาและหัวหน้ าแผนกส่งเสริมและเผยแพร่
รวบรวมข้ อเสนอทังหมดนํ
้
ามาจัดทําแผนกลยุทธ์ศนู ย์วฒ
ั นธรรม
6.จัดทําแผนกลยุทธ์เสร็ จสมบูรณ์และนําเสนอมหาวิทยาลัย

ส่ วนที่ 2
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT ANALYSIS) ของศูนย์วฒ
ั นธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ ดังนี ้
จุดแข็ง (Strength)
แนวทางการพัฒนา
1. เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรและมีภาพลักษณ์ที่ดีมาจากมูลนิธิป่อเต็กตึง๊
1. พัฒนาระบบการบริ หารงานการจัดการที่ดี
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ ความสําคัญกับงานด้ านศิลปวัฒนธรรม
โดยเน้ น ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม และ
3. ผู้บริหารได้ รับรางวัลด้ านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
ความถูกต้ องชอบธรรมทังปวง
้ ซึง่ วิญญูชน
4. มียทุ ธศาสตร์ กรอบการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานที่ชดั เจน
พึง มี แ ละพึง ประพฤติป ฏิ บัติ อาทิ ความ
5. งบประมาณด้ านศิลปะวัฒนธรรมที่ได้ รับจากมหาวิทยาลัยมีความเพียงพอ
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ
6. ทํ า เลที่ ตัง้ ได้ เ ปรี ย บมหาวิ ท ยาลัย เอกชนอื่ น ๆ ในภาคตะวัน ออกเพราะ
แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็ นต้ น
เดินทางมาชมพิพิธภัณฑ์ได้ สะดวก
2. พัฒนาระบบการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง
7. สถาปั ตยกรรมอาคาร มีความโดดเด่น เป็ นลักษณะอาคารร่วมสมัยศิลปะผสม 3. พัฒนาภูมิทศั น์ให้ มีความน่าอภิรมย์อย่าง
ไทย-จีน อีกทังยั
้ งเน้
้ นที่ประโยชน์ใช้ สอยเป็ นหลัก
ต่อเนื่อง
8. อาคารเอือ้ อํานวยต่อการใช้ งานได้ ครบทุกด้ าน อาทิ ห้ องฝึ กซ้ อมนาฏศิลป์ 4. จัดทํ าแผนพัฒ นาทรั พยากรบุคคลที่ เป็ น
2 ห้ องใหญ่ ห้ องฝึ กซ้ อมดนตรี จีน ห้ องฝึ กซ้ อมดนตรี ไทย พิพิธภัณฑ์ ขนาด
รู ปธรรม เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะที่ ทั น ต่ อ การ
ใหญ่ 3 ชัน้ สํานักงาน เป็ นต้ น
เปลี่ยนแปลง
9. พิพิธภัณฑ์มีข้อมูลด้ านวัฒนธรรมไทย-จีน ที่หลากหลาย
5. สร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
10. ศิลปะการเชิดหุ่นคนมีชื่อเสียง และยังมีรูปแบบเฉพาะในลักษณะตลาดกึ่ง 6. ประชาสัม พัน ธ์ ผ ลงานและกิ จ กรรมให้
ผูกขาด คือมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบอย่าง
11. การจัดโครงการมีจํานวนมากและหลากหลาย โดยเฉลี่ย 20 โครงการต่อปี
ต่อเนื่อง
7. สร้ างสรรค์ ก ารแสดงหุ่ น คนในรู ป แบบ
ตลอดปี การศึกษา
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
12. กิจกรรม Walk rally ภายในศูนย์วฒ
ั นธรรมให้ กบั นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ทําให้
นักศึกษาทุกคนรู้จกั และคุ้นเคยกับศูนย์วฒ
ั นธรรม
8. สร้ างสรรค์นาฏศิลป์ร่ วมสมัยให้ เกิดความ
13. เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ น้ อ ย เนื่ อ งจาก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการ
แปลกใหม่ น่าสนใจ
นํ า เสนอข่ า วจากสื่ อ มวลชนภายนอก รวมถึ ง การขอเข้ าสั ม ภาษณ์
อ.สุกฤตาวัฒน์ บํารุงพานิช ผู้คิดค้ นหุน่ คน เพื่อจัดทําสกรูปข่าว
14. การเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค นิตยสาร
รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้ องถิ่น
15. บุ ค ลากรมี ค วามมุ่ ง มั่ น และมี ค วามรู้ ความสามารถทางด้ านความคิ ด
สร้ างสรรค์งานด้ านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปะการเชิดหุน่ คน
16. บุค ลากรดูแ ลเอาใจใส่นัก ศึก ษาที่ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในงานศิ ลปวัฒ นธรรม
โดยเฉพาะการแสดงได้ อย่างทัว่ ถึงและใกล้ ชิด
17. บุคลากรมีความจงรักภักดีตอ่ องค์กร
18. บุคลากรมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานร่วมกัน นํามาซึง่ การทํา
โครงการที่มีขนาดใหญ่ให้ ประสบผลสําเร็จได้ ด้วยกําลังคนจํานวนน้ อย

จุดอ่ อน (WEAKNESS)
แนวทางการปรั บปรุ งแก้ ไข
1. ห้ องฝึ กซ้ อมการแสดงไม่เพียงพอต่อการขอใช้ ของนักศึกษาจากคณะต่างๆ ที่ 1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด้ า น
ต้ องการใช้ ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องด้ วย ภายในมหาวิทยาลัยจะมีห้องซ้ อม
ศิ ล ปวัฒ นธรรมให้ ห ลากลายด้ า น อาทิ
การแสดงที่มีความพร้ อมเพียง จากอาคารศูนย์วฒ
ั นธรรมและห้ อง Dancing
ดนตรี ไทย ดนตรี จีน
2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ทั น ต่ อ
room อาคารชิน โสภณพนิช
ความเปลี่ ย นแปลงของสัง คม เช่ น การ
2. โครงการบางโครงการไม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นความสนใจของนัก ศึ ก ษา จึ ง ส่ ง ผลให้
ฝึ กอบรมคอมพิ ว เตอร์ โดยเฉพาะการ
นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมมีจํานวนน้ อย
ฝึ กอบรมภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาของ
3. การประชาสัม พัน ธ์ บ างโครงการทํ า ได้ ไม่ ทั่ว ถึ ง ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถเข้ าถึ ง
ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรี ยมเข้ าสูส่ ากล
กลุม่ เป้าหมายส่งผลต่อจํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการที่มีจํานวนน้ อย
4. ป้ ายชื่ อ อาคาร “อาคารเฉลิม พระเกี ย รติ ” ไม่ส ามารถสื่ อ ให้ นัก ศึก ษาหรื อ 3. จัดทําแผนความต้ องการบุคลากรของศูนย์
เพื่อความเป็ นเลิศเฉพาะทาง
บุคคลภายนอกที่ผา่ นไปมาได้ ทราบว่าด้ านในมีพิพิธภัณฑ์อยูภ่ ายในอาคาร
5. วัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มีจํานวนน้ อย เนื่องด้ วย เน้ นรู ปแบบการจัด 4. การพัฒ นาแหล่ ง ทรั พ ยากรเรี ย นรู้ ด้ า น
แสดงผ่านเนื ้อหา อาจไม่ดงึ ดูดและไม่เป็ นที่น่าสนใจแก่ผ้ ชู ม
พิพิธภัณฑ์
6. การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ เป็ นไปในรู ปแบบของพิพิธ ภัณ ฑ์ ถาวร การ 5. จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงทําได้ ยาก เนื่องจากเป็ นนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 6. สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ าร่ วมเป็ นทีมวิจัย
ในการคงไว้
กับคณะวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ าน
7. เครื่ องปรับอากาศไม่สามารถเปิ ดได้ ตลอดเวลา โดยจะทําการเปิ ดเมื่อมีผ้ เู ข้ า
ศิลปะวัฒนธรรม
7. จั ด ทํ า วิ จั ย ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ง า น ด้ า น
เยี่ยมชมเป็ นหมูค่ ณะ
วัฒนธรรมในหลายมิติ
8. เว็ บ ไซต์ ไ ม่ เ ป็ นปั จ จุบัน ขาดบุค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการจัด ทํ า
เว็บไซต์
9. บุคลากรขาดทักษะด้ านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

โอกาส (OPPORTUNITIES)
แนวทางการพัฒนาเพื่อไคว่ คว้ าโอกาส
1. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจความรู้ คู่กับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดยเฉพาะ 1. ส่งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายกับหน่วยงาน
สินค้ าและบริการที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นตัวขับเคลื่อน
ภาครั ฐ และเอกชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ด้ า น
2. หน่วยงานต่างๆ ของภาครั ฐและเอกชน ทัง้ ในระดับชุมชน ท้ องถิ่น อําเภอ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทั ง้ ในประเทศและ
จั ง หวั ด ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ให้ ความสนใจงานด้ าน
ต่างประเทศ
2. การเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
ศิลปะวัฒนธรรมของศูนย์วฒ
ั นธรรม โดยเฉพาะศิลปะการแสดงหุน่ คน
ด้ านการจัดหางบประมาณจากภายนอก
3. ศูนย์วฒ
ั นธรรมมีความสัมพันธ์ อนั ดีกบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน อาทิ
สนับสนุนงานวิจยั
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ สถานทูตไทยประจําประเทศจีน สิงคโปร์
เวี ย ดนาม การท่อ งเที่ ย วแห่ง ประเทศไทย มหาวิ ท ยาลัย แห่ง ชาติ สิง คโปร์ 3. ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมด้ าน
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ โดยเฉพาะภาคกลาง
ต่ า งๆ ให้ ส าธารณชนทราบ อย่ า งเป็ น
4. ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ระบบและต่อเนื่อง
5. นักศึกษาที่มีความสนใจงานด้ านศิลปวัฒนธรรมยังมีจํานวนมาก
4. จั ด ให้ มี ก ารแสดงการเชิ ด หุ่ น คน (ใน
รู ปแบบการฝึ กซ้ อม) ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์
6. สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิตงอยู
ั ้ ่ใกล้ มหาวิทยาลัย รวมถึง
พร้ อมทังเปิ
้ ดให้ ชมพิพิธภัณฑ์ โดยเก็บค่า
ถนนบางนา-ตราดเป็ นถนนเส้ นหลั ก ที่ มุ่ ง หน้ าสู่ ภ าคตะวั น ออกทํ า ให้
เข้ าชมเพื่ อ เป็ นการจั ด หารายได้ เข้ า
มหาวิทยาลัยเป็ นจุดที่สะดุดตามผู้ที่เดินทางไปมา
มหาวิ ท ยาลัย โดยทํ า ข้ อ ตกลงร่ ว มกับ
หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
บริษัททัวร์
5. สร้ างสรรค์และพัฒนาการแสดงหุ่นคนใน
รู ป แบบใหม่ ๆ โดยเน้ นที่ ค วามแปลก
สวยงามแต่ยงั คงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมไทยอัน
ดี
อุปสรรค (THREATS)
แนวทางการป้องกัน
1. การติ ด ต่ อ ประสานงานบางครั ง้ หน่ ว ยงานท้ องถิ่ น หรื อชุ ม ชนมี ก าร 1. สร้ างความสัม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว น
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลบ่อยครัง้ ทําให้ การติดต่อประสานงานไม่ตอ่ เนื่อง
เกี่ยวข้ องในหน่วยงานท้ องถิ่นและชุมชน
2. หน่วยงานในระดับท้ องถิ่นมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบทํางานมาก ทําให้ ไม่มี 2. จัดทําแผนการให้ บริ การวิชาการสู่ชุมชน
เวลาในการพัฒนาทางด้ านศิลปะวัฒนธรรมอย่างจริงจัง
ที่ตอบสนองความต้ องการของท้ องถิ่น
3. งบประมาณที่ได้ รับจากภายนอกยังมีน้อยและขาดความต่อเนื่อง
4. การแข่งขันในตลาดแรงงานจากการรวมประชาคมอาเซียน

ส่ วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ ศูนย์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 พุทธศักราช 2560-2564 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และมาตรการ
วิสัยทัศน์
ศูน ย์ วัฒนธรรมเพื่ อสังคมด้ า นการทํ า นุบํา รุ ง และส่งเสริ ม ศิลปวัฒนธรรมไทย-จี น ในระดับชาติและ
นานาชาติ
พันธกิจ
1. ทํานุบํารุ ง อนุรักษ์ เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อเป็ นการปลูกฝั งและดํารง
ไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์และคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อันเป็ นสมบัตขิ องท้ องถิ่นและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
2. สร้ างเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตให้ ถึงพร้ อมด้ วยคุณธรรม 6 ประการ(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์
กตัญญู) และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. รวบรวมองค์ความรู้ และศิลปวัตถุจากอดีตสู่ปัจจุบนั อันนํามาซึ่งอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
4. ให้ บริ การวิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรี ยนการสอนและตอบสนองความต้ องการ
ของชุมชนและสังคม
5. สร้ างงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อศิลปวัฒนธรรมไทยจีน
6. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทังระดั
้ บท้ องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับ
ประชาคมอาเซียน ผ่านการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม
7. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่มงุ่ เน้ นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ยุทธศาสตร์
1. สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทังในการทํ
้
านุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ให้ กบั บุคลากร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ เป็ นคนดี คนเก่งและมีความสุข
3. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ ให้ เป็ นองค์กรการเรี ยนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
4. ให้ บริ การวิชาการที่ หลากหลายโดยอาจอยู่ในรู ปแบบของการสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ กบั งาน
ศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่น
5. สนับสนุนให้ บคุ ลากรสร้ างงานวิจยั /งานสร้ างสรรค์หรื อเข้ าร่วมเป็ นทีมงานวิจยั กับคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับงานด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
6. จัดทําความร่วมมือทางด้ านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
และประชาคมอาเซียน
7. พัฒนาระบบการบริ หารการจัดการที่มงุ่ สูค่ วามพอเพียงและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้ วยหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)

ตารางวิเคราะห์ ความสอดคล้ องวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับศูนย์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาด้ านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพภายในปี 2575

ศูนย์ วัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
ศูนย์วฒ
ั นธรรมเพื่อสังคมด้ านการทํานุบํารุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
3. รวบรวมองค์ความรู้ และศิลปวัตถุจากอดีตสู่ปัจจุบันอันนํามา
ซึ่ ง อัต ลัก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลัย หัว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
2. สร้ างเสริ ม คุณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ให้ ถึ ง พร้ อมด้ ว ยคุณ ธรรม 6
ประการ(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่ อ สัต ย์ กตัญ ญู) และ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้ างงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อ
ศิลปวัฒนธรรมไทยจีน
4. ให้ บ ริ ก ารวิช าการด้ า นศิล ปวัฒ นธรรมที่บ ูร ณาการกับ การ
เรี ยนการสอนและตอบสนองความต้ องการของชุมชนและสังคม

1. พัฒนามหาวิ ทยาลัยให้ เ ป็ นศูนย์ ก ลาง
การศึกษาด้ านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2. ผลิตบัณฑิตให้ มีทกั ษะที่สามารถแข่งขัน
ได้ ในสั ง คมเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ วย
นวัตกรรม (Value-based Economy)
3. สร้ างงานวิจัย นวัตกรรมที่ สร้ างมูลค่า
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์เพื่อสังคมได้ จริ ง
4. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ บูร ณาการกับ การ
เรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั เพื่อพัฒนา
ชุม ชนและสัง คมให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
ยัง่ ยืน
5. ทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น 1. ทํ า นุ บํ า รุ ง อนุ รั ก ษ์ เผยแพร่ แ ละพั ฒ นาศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อเป็ นการปลูกฝั งและดํารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์
และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
และคุณ ค่ า ของวัฒ นธรรมไทย อัน เป็ นสมบัติ ข องท้ องถิ่ น และ
ประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
6. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทังระดั
้ บท้ องถิ่น
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับประชาคมอาเซียน ผ่านการ
แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม
7. พัฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การที่ มุ่ง เน้ น หลัก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทังในการทํ
้
านุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ให้ กบั
บุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและชุมชน
เป้าประสงค์ ท่ ี 1
เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมให้ กบั นักศึกษาและบุลากรได้ มีความรู้ศลิ ปวัฒนธรรม
ในการทํานุบํารุงรวมทังเผยแพร่
้
ศลิ ปวัฒนธรรมแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่ 1 : ด้ านสนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
1. สนับสนุนการเปิ ดฝึ กอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม
2. ผลิตนักศึกษาให้ มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ขยัน อดทน พึง่ ตนเองได้
3. สนับสนุนส่งเสริมงานด้ านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงให้ เข้ มแข็งและให้ สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสังคม
มาตราการที่ 2 : ด้ านส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1. ส่งเสริ มกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่สอดคล้ องกับสังคมยุค
ปั จจุบนั
2. ส่งเสริ มการบริ หารและการดําเนินการด้ านกิจกรรมนักศึกษาให้ มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึ ้น
มาตราการที่ 3 : ด้ านเสริมสร้ างประสบการณ์ ให้ นักศึกษาในการเผยแพร่ ศลิ ปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
ท้ องถิ่น ทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ
1. เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาให้ มีความสามารถพิเศษ ด้ านดนตรี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ร่ วมสมัย
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย
2. จัดให้ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้ านวิชาการดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมให้ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาเข้ ามาเรี ยนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและฝึ กฝนศิลปะการแสดงออกสู่เวทีการ
แสดงต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนในระดับชาติ และนานาชาติ

ตัวชี ้วัด : ประกอบด้ วย 5 ตัวชี ้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : สนับสนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมทังในการทํ
้
านุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ให้ กบั บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน
เป้าประสงค์ ที่ 1 :

เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมที่สนับสนุนกิจกรรมให้ กบั นักศึกษาได้ มีความรู้ศลิ ปวัฒนธรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการทํานุบํารุงรวมทัง้
เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนโครงการฝึ กอบรมที่จดั เพื่อ
พัฒนาทักษะแก่นกั ศึกษา
2. จํานวนกิจกรรมที่มีความร่วมมือกับ
ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
เป็ นเวทีการแสดง
3. จํานวนสถาบันและหน่วยงานที่มีความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ศลิ ปวัฒนธรรม
4. จํานวนกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์และ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องศิลปวัฒนธรรม

2560
5

เป้าหมาย
2561 2562 2563
5
6
6

มาตรการ
2564
6 มาตรการที่ 1 : ด้ านสนันสนุนกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ

3

3

4

4

4

1. สนับสนุนการเปิ ดฝึ กอบรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับศิลปวัฒนธรรม

บุคลากร

3

3

4

4

4

24

24

25

25

25

2. ผลิตนักศึกษาให้ มีความรู้ด้าน
บุคลากร
ศิลปวัฒนธรรม ขยัน อดทน พึง่ ตนเองได้
3. สนับสนุนส่งเสริมงานด้ านศิลปวัฒนธรรม บุคลากร
ทุกแขนงให้ เข้ มแข็งและให้ สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสังคม

ตัวชีว้ ัด
5. จํานวนผลงานด้ านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้ รับรางวัลเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติ

2560
1

เป้าหมาย
2561 2562 2563
1
1
1

มาตรการ
2564
1 มาตรการที่ 2 ด้ านส่ งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร

1.ส่งเสริมกิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์และ
บุคลากร
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่สอดคล้ อง
กับสังคมยุคปั จจุบนั
2.ส่งเสริมการบริ หารและการดําเนินการด้ าน บุคลากร
กิจกรรมนักศึกษาให้ มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น
มาตรการที่ 3 ด้ านเสริมสร้ าง
บุคลากร
ประสบการณ์ ให้ นักศึกษาในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ท้ องถิ่น ทัง้ ใน

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1.เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาให้ มี
บุคลากร
ความสามารถพิเศษด้ านดนตรี นาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย ตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย
2.จัดให้ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้ าน
บุคลากร
วิชาการดนตรี นาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม
ให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
3.เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาเข้ ามาเรี ยนรู้
บุคลากร
ศิลปวัฒนธรรมและฝึ กฝนศิลปะการแสดง
ออกสูเ่ วทีการแสดงต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและ
ภาคเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
เป้าประสงค์ ท่ ี 2
นักศึกษาและบุคลากรถึงพร้ อมด้ วยคุณธรรม 6 ประการ อันได้ แก่ ขยัน อดทอ ประหยัด เมตตา
ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนินชี วิตด้ วยความพอเพียง
มาตรการที่ 1 ด้ านพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้ มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตามอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย
1. ปลูกฝั งคุณธรรม 6 ประการ อันได้ แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และ
ดําเนินชี วิตด้ วยความพอเพียง และเรี ยนรู้ เพื่อรั บใช้ สังคมให้ กับบุคลากรและนักศึกษา
2. ยกย่องเชิดชูบคุ ลากรและนักศึกษา ผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 2 ด้ านสร้ างบรรยากาศแห่ งความสุข
1. สร้ างเสริมภูมทิ ศั น์ สิง่ แวดล้ อม ที่สง่ เสริ มการเรี ยน คุณภาพชีวิต การทํางานและการเรี ยนของ
นักศึกษา
2. สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับนักศึกษา
มาตรการที่ 3 ด้ านการสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ แก่ บณ
ั ฑิต
1. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีจิตสาธารณะเพื่อนําความรู้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์

ตัวชี ้วัด : ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้ เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
เป้าประสงค์ ท่ ี 2 : นักศึกษาและบุคลากรถึงพร้ อมด้ วยคุณธรรม 6 ประการ อันได้ แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนินชีวิตด้ วยความ
พอเพียง
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2560 2561 2562 2563 2564
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริ มสร้ าง
2
2
2
2
2 มาตรการที่ 1 ด้ านพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา บุคลากร
ให้ มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตามอัตลักษณ์ ของ
คุณธรรม 6 ประการ ความพอเพียงและ
มหาวิทยาลัย
เรี ยนรู้เพื่อรับใช้ สงั คมให้ กบั นักศึกษาและ
บุคลากร
2. นักศึกษาและบุคลากรที่ได้ รับรางวัลยก
1
1
1
1
1 1. ปลูกฝั งคุณธรรม 6 ประการ อันได้ แก่ ขยัน อดทน บุคลากร
ย่องเชิดชูด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนินชี วิต
ด้ วยความพอเพียง และเรี ยนรู้ เพื่อรับใช้ สงั คมให้ กับ
บุคลากรและนักศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ าร่วม
2
2
2
2
2 2. ยกย่องเชิดชูบคุ ลากรและนักศึกษา ผู้ที่มี
บุคลากร
กิจกรรมเพื่อชุมชน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 2 ด้ านสร้ างบรรยากาศแห่ งความสุข บุคลากร
1. สร้ างเสริมภูมิทศั น์ สิง่ แวดล้ อม ที่สง่ เสริมการเรี ยน บุคลากร
คุณภาพชีวิต การทํางานและการเรี ยนของนักศึกษา
2. สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรกับนักศึกษา บุคลากร

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 3 ด้ านการสร้ างมูลค่ าเพิ่ม บุคลากร
ให้ แก่ บัณฑิต
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีจิต
บุคลากร
สาธารณะเพื่อนําความรู้ช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม
2. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการ
บุคลากร
แสดงออกอย่างสร้ างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ ให้ เป็ นองค์กรการเรี ยนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ ท่ ี 3
เป็ นพิพิธภัณฑ์ ที่มี วัตถุ เนื อ้ หา และรู ปแบบการจัดแสดงภายใน ที่พรั่ งพร้ อมไปด้ วยองค์ ความรู้
ทางด้ านความสัมพันธ์ ไทย-จี น ประวัติความเป็ นมาของ มฉก. แก่นกั ศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก
มาตรการที่ 1 ด้ านการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ เป็ นศูนย์ กลางการเรี ยนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน
1. รวมรวมวัตถุเพื่อนํามาจัดแสดงจากแหล่งต่างๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
ั นาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เพื่อการให้ บริ การวิชาการที่
2. จัดทํากิจกรรมที่พฒ
หลากหลายแก่ นกั ศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก
3. สนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน
มาตรการที่ 2 ด้ านการพัฒนารูปแบบการจัดแสดงภายในพิพธิ ภัณฑ์
1. จัดทํารูปแบบนิทรรศการหมุนเวียนในหัวข้ อเรื่ องใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
2. ปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการถาวรด้ วยมัลติมีเดียสร้ างความน่าสนใจดึงดูดนักศึกษา
บุคลากรและผู้สนใจ

ตัวชี ้วัด : ประกอบด้ วย 5 ตัวบ่งชี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : พัฒนาศูนย์วฒ
ั นธรรม-พิพิธภัณฑ์ ให้ เป็ นองค์กรการเรี ยนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ ท่ ี 3 : เป็ นศูนย์ วัฒนธรรมที่ มี วัตถุ เนือ้ หา และรู ปแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ที่ พรั่งพร้ อมไปด้ วยองค์ ความรู้ ทางด้ านความสัมพันธ์ ไทย-จี น
ประวัติ ความเป็ นมาของ มฉก. แก่ นกั ศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พฒ
ั นาองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน
2. จํานวนของบุคลากรที่เข้ าร่วมกิจกรรม
เพิ่มความรู้และทักษะด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนศิลปวัตถุจดั แสดงที่รวบรวมได้

4. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้ รับการพัฒนา
ต่อยอดให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
5. จํานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ าศึกษา
พิพิธภัณฑ์

2560
2

เป้าหมาย
2561 2562 2563
2
2
2

มาตรการ
2564
2 ด้ านพัฒนาศูนย์ วัฒนธรรมเป็ นศูนย์ กลางการ
เรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน

1

1

2

2

2

50

50

50

50

50

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

1. รวมรวมศิลปวัตถุเพื่อนํามาจัดแสดงจากแหล่งต่างๆ
ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
2. จัดทํากิจกรรมที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เพื่อการให้ บริการวิชาการที่
หลากหลาย
3. สนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้และทักษะด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน
มาตรการที่ 2 ด้ านการพัฒนารูปแบบการจัด
แสดงภายในพิพธิ ภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร

บุคลากร
บุคลากร

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

2564

มาตรการ
1. จัดทํารูปแบบนิทรรศการหมุนเวียนใน
หัวข้ อเรื่ องใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
2. ปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
ถาวรด้ วยมัลติมีเดียความน่าสนใจดึงดูด
นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
ให้ บริ การวิชาการที่หลากหลายโดยอาจอยู่ในรู ปแบบของการสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ กบั งานศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ ท่ ี 4
บุคลากร นักศึกษา และคนในชุมชน สังคม มี ความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มขึน้
เกิ ดความเข้ าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนได้ รับการสืบสานอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมถึงงานด้ านศิลปวัฒนธรรมได้ รับการเพิ่มมูลค่า
มาตรการที่ 1 ด้ านการพัฒนาทรั พยากรบุคคลและองค์ กร
1. จัดทํากิจกรรมที่สืบสานและสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ กบั ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
เพื่อการให้ บริ การวิชาการที่หลากหลาย
2. สนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรม สัมนาเพื่อเพิม่ ความรู้และทักษะด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน
มาตรการที่ 2 ด้ านการฟื ้ นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
1. เข้ าร่วมโครงการที่ชมุ ชนท้ องถิ่น
2. จัดเสวนาในหัวข้ อที่ช่วยเหลือและฟื น้ ฟูภมู ปิ ั ญญาท้ องถิ่น

ตัวชีว้ ัด : ประกอบด้ วย 5 ตัวชีว้ ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : ให้ บริ การวิชาการที่หลากหลายโดยอาจอยู่ในรู ปแบบของการสร้ างมูลค่าเพิม่ ให้ กบั งานศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ ท่ ี 4 : บุคลากร นักศึกษา และคนในชุมชน สังคม มีความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มขึน้ เกิ ดความเข้ าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนได้ รับการสืบสานอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงงานด้ านศิลปวัฒนธรรมได้ รับการเพิ่มมูลค่า
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนโครงการที่บคุ ลากรที่เข้ าร่วม
ฝึ กอบรม สัมมนาศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่สร้ างรายได้ ให้ กบั
มหาวิทยาลัย
3. จํานวนโครงการที่ศนู ย์วฒ
ั นธรรมเข้ า
ร่วมกับชุมชน

2560
2

เป้าหมาย
2561 2562 2563
2
2
2

มาตรการ
2564
2 ด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ กร

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

4. จํานวนโครงการที่จดั ขึ ้นเพื่อชุมชน

2

2

2

2

2

5. จํานวนกิจกรรมจัดเสวนาให้ กบั ชุมชน

1

1

1

1

1

1. จัดทํากิจกรรมที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อการ
ให้ บริการวิชาการที่หลากหลายและก่อให้ เกิดรายได้
2. สนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรม สัมมนาเพื่อ
เพิ่มความรู้และทักษะด้ านศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
มาตรการที่ 2 ด้ านการฟื ้ นฟูวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
1. เข้ าร่วมโครงการที่ชมุ ชนท้ องถิ่น
2. จัดเสวนาในหัวข้ อที่สืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
สนับสนุนให้ บคุ ลากรสร้ างงานวิจยั /งานสร้ างสรรค์หรื อเข้ าร่วมทีมงานวิจยั กับคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ ท่ ี 5
งานวิจัย/งานสร้ างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จี น
มาตรการที่ 1 ด้ านระบบการบริหารการจัดการงานวัฒนธรรม
1. สนับสนุนให้ บคุ ลากรทําวิจยั
2. สนับสนุนให้ บคุ ลากรเขียนบทความวิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรม
มาตรการที่ 2 ด้ านผลงานงานวิจัยและผลงานวิชาการ
1. จัดทํางานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการงานวิชาการกับงานสร้ างสรรค์นําผลงานไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป

ตัวชีว้ ัด : ประกอบด้ วย 3 ตัวชีว้ ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 : สนับสนุนให้ บคุ ลากรสร้ างงานวิจยั /งานสร้ างสรรค์หรื อเข้ าร่วมทีมงานวิจยั กับคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน หรื อ
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
เป้าประสงค์ ท่ ี 5 : งานวิจัย/งานสร้ างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จี น หรื อศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนงานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
2. จํานวนบทความวิชาการด้ านวัฒนธรรม
ไทย-จีน
3. จํานวนนวัตกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรมที่มี
มูลค่าสูงที่พฒ
ั นามาจากงานวิจยั /งาน
สร้ างสรรค์

2560
1

เป้าหมาย
2561 2562 2563
1
1
1

มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2564
1 มาตรการที่ 1 ด้ านระบบการบริหารการ บุคลากร
จัดการงานวัฒนธรรม

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทํ าวิ จั ย /งาน บุคลากร
สร้ างสรรค์
2. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเขี ย นบทความ บุคลากร
วิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรม
มาตรการที่ 2 ด้ านผลงานงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
1. จัดทํางานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการงานวิชาการกับงานสร้ างสรรค์
นําผลงานไปใช้ ประโยชน์มีมลู ค่าสูง

บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6
จัดทําความร่ วมมือทางด้ านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
เป้าประสงค์ ท่ ี 6
เป็ นเครื อข่ายด้ านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
มาตรการที่ 1 ด้ านระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
1. สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. สร้ างระบบการจัดการความรู้งานศิลปวัฒนธรรม

ตัวชีว้ ัด : ประกอบด้ วย 4 ตัวชีว้ ัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 : จัดทําความร่ วมมือทางด้ านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
เป้าประสงค์ ที่ 6 : เป็ นเครื อข่ายด้ านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ตัวชีว้ ัด
1. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
2. จํานวนกิจกรรมการเผยแพร่เกียรติภมู ิ
ของมหาวิทยาลัยระดับชาติและนานาชาติ
3. มีระบบการจัดการความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ที่เผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทยสูต่ า่ งประเทศ

2560
2

เป้าหมาย
2561 2562 2563
2
3
3

มาตรการ
2564
4 มาตรการที่ 1 ด้ านระบบการบริหาร
จัดการงานวัฒนธรรม

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือด้ านการ
เผยแพร่เกียรติภมู ิของมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก
2. สร้ างระบบการจัดการความรู้งาน
ศิลปวัฒนธรรม
3. พัฒนาศูนย์วฒ
ั นธรรมสูก่ ารเป็ นสากล

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร
บุคลากร

บุคลากร
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7
พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ที่มงุ่ สูค่ วามพอเพียงและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เป้าประสงค์ ท่ ี 7
เน้ นระบบบริ หารโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 1 : ด้ านระบบบริหารงบประมาณ
1. วางแผนเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเงิน และงบประมาณให้ เข้ าสูก่ ระบวนการหรื อขันตอนของ
้
มหาวิทยาลัยในเรื่ องการของบประมาณด้ านการเงิน
2. ระบบบริ หารการเงินและทรัพย์สนิ ให้ สอดคล้ องกับการได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
3. ระบบการกํากับและตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อทําหน้ าที่กํากับตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลในการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมมาตราการประหยัดและลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานและตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 2 ด้ านระบบการบริหารจัดการ
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ศูนย์วฒ
ั นธรรมกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชดั เจน
มีกระบวนการปฏิบตั งิ านและระบบงานที่เป็ นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ศูนย์วฒ
ั นธรรมสามารถใช้ ทรัพยากรทังด้
้ านต้ นทุน แรงงาน และ
ระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ศูนย์วฒ
ั นธรรมให้ บริการที่สามารถดําเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้ างความเชื่อมัน่ ความไว้ วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้ องการของประชาชน ชุมชน ท้ องถิ่น ฯ
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการกําหนดความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้ าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ศูนย์วฒ
ั นธรรมมีกระบวนการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี ้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ าม ตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยทุกคน
สามารถรู้ทกุ ขันตอนในการดํ
้
าเนินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีสว่ นร่วม (Participation) บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสได้ เข้ าร่วมในการรับรู้ เรี ยนรู้ ทําความ
เข้ าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปั ญหา/ประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้ อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ ไข
ปั ญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากผู้บริ หารสูร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
8. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) ผู้บริหารมีการใช้ อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ในการบริ หาร
ราชการด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคํานึงถึงสิทธิเสรี ภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) บุคลากรทุกคนได้ รับการปฏิบตั แิ ละได้ รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่
มีการแบ่งแยกด้ าน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม
และอื่นๆ
10. หลักมุง่ เน้ นฉันทามติ (Consensus Oriented) ศูนย์วฒ
ั นธรรมมีการหาข้ อตกลงทัว่ ไป ภายในกลุม่ ที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นข้ อตกลงที่เกิดจากการใช้ กระบวนการเพื่อหาข้ อคิดเห็นจากกลุม่ บุคคลที่ได้ รับประโยชน์
และเสียประโยชน์

ตัวชี ้วัด : ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 : พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ที่มงุ่ สูค่ วามพอเพียงและพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เป้าประสงค์ ท่ ี 7 : เน้ นระบบบริ หารโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีว้ ัด
1. ระดับการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากศูนย์วฒ
ั นธรรม
2. ร้ อยละของงบประมาณคงเหลือตามที่
ได้ รับจัดสรร

3. จํานวนครัง้ ของการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่ องหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรการ
2564
3.51 มาตรการที่ 1 ด้ านระบบบริหาร
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากร

1.วางแผนเตรี ยมความพร้ อมด้ านการเงิน
บุคลากร
และงบประมาณให้ เข้ าสูก่ ระบวนการหรื อ
ขันตอนของมหาวิ
้
ทยาลัยในเรื่ องการขอ
งบประมาณด้ านการเงิน
2.ระบบบริหารการเงินและทรัพย์สนิ ให้
บุคลากร
สอดคล้ องกับการได้ รับการจัดสรร
งบประมาณ
3.ระบบการกํากับและตรวจสอบภายในของ บุคลากร
มหาวิทยาลัยเพื่อทําหน้ าที่กํากับตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลในการดําเนินงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมมาตราการประหยัดและลดต้ นทุน
ค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีว้ ัด

2560

เป้าหมาย
2561 2562 2563

2564

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 2 ด้ านระบบการบริหาร
บุคลากร
จัดการ
1. หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ศูน ย์ บุคลากร
วัฒนธรรมกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ชั ด เ จ น มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิ บัติ ง านและระบบงานที่ เ ป็ นมาตรฐาน
รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และ
พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
2. หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ศู น ย์
วั ฒ นธรรมสามารถใช้ ทรั พ ยากรทั ง้ ด้ าน
ต้ นทุ น แรงงาน และระยะเวลาให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด
3. หลัก การตอบสนอง (Responsiveness)
ศู น ย์ วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ส า ม า ร ถ
ดํ า เนิ น การได้ ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนด
และสร้ างความเชื่ อ มั่ น ความไว้ วางใจ
รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้ องการของประชาชน ชุมชน ท้ องถิ่น ฯ

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) มี
การกํ า หนดความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บัติ
หน้ าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้
5. หลักความโปร่ งใส (Transparency) ศูนย์
วั ฒ นธรรมมี ก ระบวนการเปิ ดเผยอย่ า ง
ตรงไปตรงมา ชี แ้ จงได้ เ มื่ อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ าม
ตามกฎหมายได้ อย่ า งเสรี โดยทุ ก คน
สามารถรู้ ทุกขันตอนในการดํ
้
าเนินกิจกรรม
หรื อกระบวนการต่ า งๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
6. ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม (Participation)
บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสได้ เข้ าร่ วมใน
การรั บ รู้ เรี ย นรู้ ทํ า ความเข้ า ใจ ร่ ว มแสดง
ทัศนะ ร่ วมเสนอปั ญหา/ประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ ไข
ปั ญ หา ร่ ว มในกระบวนการตัด สิ น ใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนา

7. หลักการกระจายอํานาจ
(Decentralization) มีการถ่ายโอนอํานาจ
การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จาก
ผู้บริหารสูร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
8. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) ผู้บริหารมี
การใช้ อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ ในการบริหารราชการด้ วยความ
เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรี ภาพของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) บุคลากร
ทุกคนได้ รับการปฏิบตั แิ ละได้ รับบริการอย่าง
เท่าเทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยกด้ าน ชาย/
หญิง ถิ่นกําเนิด เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึ กอบรม และอื่นๆ
10. หลักมุง่ เน้ นฉันทามติ (Consensus
Oriented) มีการหาข้ อตกลงทัว่ ไป ภายใน
กลุม่ ซึง่ เป็ นข้ อตกลงที่เกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้ อคิดเห็นจากกลุม่
บุคคลที่ได้ รับประโยชน์และเสียประโยชน์

ส่ วนที่ 4
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ ศูนย์ วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 พุทธศักราช 2560-2564 เป็ นแผนแม่บท
กํา กับ ทิศทางการพัฒนาศูนย์ วัฒนธรรมในอีก 5 ปี ข้ างหน้ า การนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้ บรรลุตาม
เป้าหมายมีการดําเนินการคือ
ั นธรรม
1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรรับทราบแผนกลยุทธ์ของศูนย์วฒ
2. ดําเนินการแปลงแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิด้วยการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี โดยกําหนด
เป้าหมายตัวชี ้วัดของแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์
3. ติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี 2 ครัง้ คือระยะ 6 เดือน (เดือนสิงหาคม –
มกราคม) และระยะ 1 ปี (เดื อ นกุม ภาพัน ธ์ – กรกฎาคม) และเสนอผู้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัย
4. เมื่อสิ ้นปี การศึกษาดําเนินการประเมินผลแผนปฏิบตั ิการประจําปี ประเมินความสําเร็ จของแผน
กลยุทธ์ทบทวนความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์อาจมีการทบทวนเพื่อให้ เหมะสมกับสถานการณ์
ทังเรื
้ ่ องการกําหนดเป้าหมายต่าง ๆ และเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ

