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คาํนํา 
 

 แผนกลยทุธ์ศนูย์วฒันธรรม  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 พทุธศกัราช     

2560-2564 จดัทําขึน้เพื่อเป็นกรอบนโยบายพฒันาศนูย์วฒันธรรม ให้บรรลตุามเป้าหมาย พันธกิจ และ

ปณิธานในการจดัการศกึษา 

 การดําเนินการจดัทําแผนกลยทุธ์ศนูย์วฒันธรรมฉบบันีไ้ด้ใช้ แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ 5 ปี  ระยะที่ 6 พทุธศกัราช 2560-2564 เป็นแนวทาง  โดยศนูย์วฒันธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารและบคุลากรร่วมกนัระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นตา่ง ๆ โดยเนือ้หา

ของแผนฯ จะมีการกําหนดเป้าหมาย และตวัชีว้ดัความสําเร็จในแต่ละยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน 

 ขอขอบคณุผู้บริหารและบคุลากรศนูย์วฒันธรรมท่ีร่วมแรงร่วมใจสละเวลาอนัมีคา่และจดัทําแผนกลยทุธ์ 

จนสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
กระบวนการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ5 ปี ระยะที่ 6 (พุทธศักราช 2555–2559) 
 

  ศูนย์วฒันธรรม  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ระยะ 5 ปี (พุทธศกัราช 2560-2564) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

  1.สง่บคุลากรของศนูย์วฒันธรรม   รับฟังการบรรยายพเิศษในวาระตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้ เพ่ือนํา

ความรู้และประสบการณ์มาใช้ประกอบการจดัทําแผนกลยทุธ์ 

  2.ศกึษาเอกสารข้อมลูประกอบการจดัทําแผนกลยทุธ์ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั

ท่ี 11 พุทธศกัราช 2555–2559 ครอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พุทธศักราช 2551 – 2565)       

เป็นต้น 

  3.จัดสัมมนาบุคลากรของศูนย์วัฒนธรรม เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้บุคลากรร่วมระดมความคิดเห็น

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศนูย์วฒันธรรม และทบทวนแผนกลยุทธ์ศูนย์วฒันธรรมฉบบัพุทธศกัราช 2560-

2564 

  4.จดัประชมุบคุลากร จํานวน 2 ครัง้                 

  5.หวัหน้าวฒันธรรมศกึษา หวัหน้าแผนกพิพิธภณัฑ์ศกึษาและหวัหน้าแผนกสง่เสริมและเผยแพร่ 

รวบรวมข้อเสนอทัง้หมดนํามาจดัทําแผนกลยทุธ์ศนูย์วฒันธรรม   

  6.จดัทําแผนกลยทุธ์เสร็จสมบรูณ์และนําเสนอมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 

 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ของศนูย์วฒันธรรม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม

พระเกียรต ิดงันี ้  
จุดแขง็ (Strength) แนวทางการพัฒนา 

1. เป็นองค์กรท่ีไมแ่สวงหาผลกําไรและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีมาจากมลูนิธิป่อเตก็ตึง๊ 
2. ผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคญักบังานด้านศิลปวฒันธรรม 

3. ผู้บริหารได้รับรางวลัด้านศิลปวฒันธรรมระดบัชาติ 

4. มียทุธศาสตร์ กรอบการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจน 

5. งบประมาณด้านศิลปะวฒันธรรมท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยัมีความเพียงพอ 

6. ทําเลท่ีตัง้ได้เปรียบมหาวิทยาลัยเอกชนอ่ืน ๆ  ในภาคตะวันออกเพราะ

เดินทางมาชมพิพิธภณัฑ์ได้สะดวก 

7. สถาปัตยกรรมอาคาร มีความโดดเดน่ เป็นลกัษณะอาคารร่วมสมยัศิลปะผสม

ไทย-จีน อีกทัง้ยัง้เน้นท่ีประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั  

8. อาคารเอือ้อํานวยต่อการใช้งานได้ครบทุกด้าน อาทิ ห้องฝึกซ้อมนาฏศิลป์   

2 ห้องใหญ่ ห้องฝึกซ้อมดนตรีจีน ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย พิพิธภัณฑ์ขนาด

ใหญ่    3 ชัน้ สํานกังาน เป็นต้น 

9. พิพิธภณัฑ์มีข้อมลูด้านวฒันธรรมไทย-จีน ท่ีหลากหลาย 

10. ศิลปะการเชิดหุ่นคนมีช่ือเสียง และยังมีรูปแบบเฉพาะในลกัษณะตลาดกึ่ง
ผกูขาด คือมีคณุลกัษณะพิเศษไมเ่หมือนใคร 

11. การจัดโครงการมีจํานวนมากและหลากหลาย โดยเฉล่ีย 20 โครงการต่อปี 

ตลอดปีการศกึษา 

12. กิจกรรม Walk rally ภายในศนูย์วฒันธรรมให้กบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ทําให้

นกัศกึษาทกุคนรู้จกัและคุ้นเคยกบัศนูย์วฒันธรรม 

13. เสียค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์น้อย เน่ืองจาก ส่วนใหญ่เป็นการ

นํา เสนอข่าวจาก ส่ือมวลชนภายนอก  รวมถึงการขอเ ข้าสัมภาษณ์   

อ.สกุฤตาวฒัน์  บํารุงพานิช ผู้ คิดค้นหุน่คน เพ่ือจดัทําสกรูปข่าว 

14. การเผยแพร่ข่าวสารผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค นิตยสาร 

รายการโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสารท้องถ่ิน 

15. บุคลากรมีความมุ่งมั่นและมีความรู้ความสามารถทางด้านความคิด
สร้างสรรค์งานด้านศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะศิลปะการเชิดหุน่คน 

16. บุคลากรดูแลเอาใจใส่นักศึกษาท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในงานศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการแสดงได้อยา่งทัว่ถงึและใกล้ชิด 

17. บคุลากรมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กร 
18. บคุลากรมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในการทํางานร่วมกนั นํามาซึง่การทํา

โครงการท่ีมีขนาดใหญ่ให้ประสบผลสําเร็จได้ด้วยกําลงัคนจํานวนน้อย 

1. พฒันาระบบการบริหารงานการจดัการท่ีดี
โดยเน้น ศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม และ

ความถกูต้องชอบธรรมทัง้ปวง ซึง่วิญญชูน

พึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการ

แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 

2. พฒันาระบบการให้บริการอยา่งตอ่เน่ือง 
3. พฒันาภมิูทศัน์ให้มีความน่าอภิรมย์อย่าง

ตอ่เน่ือง 

4. จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น
รูปธรรม  เ พ่ือใ ห้ มีทักษะ ท่ีทันต่อการ

เปล่ียนแปลง 

5. สร้างแรงจงูใจในการทํางาน 

6. ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมให้
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัทราบอย่าง

ตอ่เน่ือง 

7. สร้างสรรค์การแสดงหุ่นคนในรูปแบบ
ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง 

8. สร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมยัให้เกิดความ
แปลกใหม ่น่าสนใจ 

 

 



 

 

จุดอ่อน (WEAKNESS) แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

1. ห้องฝึกซ้อมการแสดงไม่เพียงพอต่อการขอใช้ของนกัศึกษาจากคณะต่างๆ ท่ี

ต้องการใช้ในช่วงเวลาเดียวกนั เน่ืองด้วย ภายในมหาวิทยาลยัจะมีห้องซ้อม

การแสดงท่ีมีความพร้อมเพียง จากอาคารศนูย์วฒันธรรมและห้อง Dancing 

room อาคารชิน โสภณพนิช 

2. โครงการบางโครงการไม่ได้อยู่ในความสนใจของนักศึกษา จึงส่งผลให้

นกัศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมมีจํานวนน้อย  

3. การประชาสัมพันธ์บางโครงการทําได้ไม่ทั่วถึงทําให้ไม่สามารถเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายสง่ผลตอ่จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีมีจํานวนน้อย 

4. ป้ายช่ืออาคาร “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ไม่สามารถส่ือให้นักศึกษาหรือ

บคุคลภายนอกท่ีผา่นไปมาได้ทราบวา่ด้านในมีพิพิธภณัฑ์อยูภ่ายในอาคาร 

5. วตัถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มีจํานวนน้อย เน่ืองด้วย เน้นรูปแบบการจัด

แสดงผา่นเนือ้หา อาจไมด่งึดดูและไมเ่ป็นท่ีน่าสนใจแก่ผู้ชม 

6. การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เป็นไปในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ถาวร การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงทําได้ยาก เน่ืองจากเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลยั

ในการคงไว้ 

7. เคร่ืองปรับอากาศไม่สามารถเปิดได้ตลอดเวลา โดยจะทําการเปิดเม่ือมีผู้ เข้า

เย่ียมชมเป็นหมูค่ณะ 

8. เว็บไซต์ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการจัดทํา

เวบ็ไซต์ 

9. บคุลากรขาดทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 

1. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรมให้หลากลายด้าน อาทิ 

ดนตรีไทย ดนตรีจีน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ

ความเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น การ

ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการ

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาของ

ประชาคมอาเซียน เพ่ือเตรียมเข้าสูส่ากล 

3. จดัทําแผนความต้องการบคุลากรของศนูย์
เพ่ือความเป็นเลศิเฉพาะทาง 

4. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ ด้าน

พิพิธภณัฑ์  

5. จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 

6. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย
กบัคณะวิชาต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบังานด้าน

ศิลปะวฒันธรรม 

7. จั ด ทํ า วิ จั ย ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ง า น ด้ า น
วฒันธรรมในหลายมิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โอกาส (OPPORTUNITIES) แนวทางการพัฒนาเพ่ือไคว่คว้าโอกาส 

1. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจความรู้คู่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

สนิค้าและบริการท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตวัขบัเคล่ือน 

2. หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทัง้ในระดับชุมชน ท้องถ่ิน อําเภอ 

จังหวัด  ระดับชาติ และระดับนานาชา ติ   ใ ห้ความสนใจงาน ด้าน

ศิลปะวฒันธรรมของศนูย์วฒันธรรม โดยเฉพาะศิลปะการแสดงหุน่คน 

3. ศนูย์วฒันธรรมมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน อาทิ 

สภาวฒันธรรมจงัหวดัสมทุรปราการ สถานทตูไทยประจําประเทศจีน สิงคโปร์ 

เวียดนาม การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 

มหาวิทยาลยัสภุานวุงศ์ รวมถงึมหาวิทยาลยัเอกชนอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาคกลาง  

4. ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

5. นกัศกึษาท่ีมีความสนใจงานด้านศิลปวฒันธรรมยงัมีจํานวนมาก 

6. สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิูตัง้อยู่ใกล้มหาวิทยาลยั รวมถึง

ถนนบางนา-ตราดเป็นถนนเส้นหลักท่ีมุ่ งหน้าสู่ภาคตะวันออกทําให้

มหาวิทยาลยัเป็นจดุท่ีสะดดุตามผู้ ท่ีเดินทางไปมา 

 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  ทั ง้ ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการจดัหางบประมาณจากภายนอก

สนบัสนนุงานวิจยั 

3. ประชาสมัพันธ์ผลงานและกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ อย่างเป็น

ระบบและตอ่เน่ือง 

4. จัดให้มีการแสดงการเชิดหุ่นคน  (ใน

รูปแบบการฝึกซ้อม) ทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ 

พร้อมทัง้เปิดให้ชมพิพิธภณัฑ์ โดยเก็บค่า

เ ข้าชมเ พ่ือเป็นการจัดหารายได้เ ข้า

มหาวิทยาลัย โดยทําข้อตกลงร่วมกับ

หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึง 

บริษัททวัร์  

5. สร้างสรรค์และพฒันาการแสดงหุ่นคนใน
รูปแบบใหม่ๆ  โดยเน้นท่ีความแปลก 

สวยงามแต่ยงัคงไว้ซึ่งวฒันธรรมไทยอนั

ดี 

 

อุปสรรค (THREATS) แนวทางการป้องกัน 

1. การติดต่อประสานงานบางครั ง้หน่วยงานท้อง ถ่ินหรือชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงตวับคุคลบอ่ยครัง้ ทําให้การติดตอ่ประสานงานไมต่อ่เน่ือง 

2. หน่วยงานในระดบัท้องถ่ินมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบทํางานมาก ทําให้ไม่มี

เวลาในการพฒันาทางด้านศิลปะวฒันธรรมอยา่งจริงจงั 

3. งบประมาณท่ีได้รับจากภายนอกยงัมีน้อยและขาดความตอ่เน่ือง 
4. การแข่งขนัในตลาดแรงงานจากการรวมประชาคมอาเซียน 

1. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ ท่ี มีส่วน
เก่ียวข้องในหน่วยงานท้องถ่ินและชมุชน 

2. จดัทําแผนการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน 

ท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์ศูนย์วัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ5 ปี ระยะท่ี 6 พทุธศกัราช 2560-2564 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์และมาตรการ 
วิสัยทศัน์ 
 ศูนย์วัฒนธรรมเพ่ือสังคมด้านการทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
พันธกิจ 

1. ทํานบุํารุง อนรัุกษ์ เผยแพร่และพฒันาศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการปลกูฝังและดํารง

ไว้ซึง่เอกลกัษณ์และคณุคา่ของวฒันธรรมไทย อนัเป็นสมบตัขิองท้องถ่ินและประเทศชาตอิยา่งยัง่ยืน 

2. สร้างเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคณุธรรม 6 ประการ(ขยนั อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ 

กตญัญ)ู และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. รวบรวมองค์ความรู้และศิลปวตัถุจากอดีตสู่ปัจจุบนัอนันํามาซึ่งอตัลกัษณ์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิม
พระเกียรต ิเพ่ือเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมไทย-จีน  

4. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสงัคม  

5. สร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทางศลิปวฒันธรรมท้องถ่ินหรือศลิปวฒันธรรมไทยจีน  

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ และระดบั

ประชาคมอาเซียน ผา่นการแลกเปลี่ยนทางศลิปวฒันธรรม 

7. พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีมุง่เน้นหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)       
ยุทธศาสตร์  

1. สนบัสนนุกิจกรรมศลิปวฒันธรรมทัง้ในการทํานบุํารุงและสง่เสริมศลิปวฒันธรรมไทย-จีน ให้กบับคุลากร 

นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัและชมุชน 

2. พฒันานกัศกึษาและบคุลากรให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสขุ 

3. พฒันาพิพิธภณัฑ์ ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไทย-จีน  

4. ให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายโดยอาจอยู่ในรูปแบบของการสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบังาน
ศลิปวฒันธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

5. สนบัสนนุให้บคุลากรสร้างงานวิจยั/งานสร้างสรรค์หรือเข้าร่วมเป็นทีมงานวิจยักบัคณะตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กบังานด้านศลิปวฒันธรรมไทย-จีน 

6. จดัทําความร่วมมือทางด้านศลิปวฒันธรรมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

และประชาคมอาเซียน 

7. พฒันาระบบการบริหารการจดัการท่ีมุง่สูค่วามพอเพียงและการพฒันาท่ียัง่ยืนด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

(Good Governance)        



 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องวิสัยทศัน์และพันธกิจของ 
มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรตกัิบศูนย์วัฒนธรรม 

 

มหาวทิยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ ศูนย์วัฒนธรรม 
วิสัยทศัน์ 

มหาวิทยาลยัเพ่ือสงัคมท่ีเป็นศนูย์กลาง

การศกึษาด้านจีนศกึษาและวิทยาศาสตร์

สขุภาพภายในปี 2575 

ศนูย์วฒันธรรมเพ่ือสงัคมด้านการทํานบุํารุงและสง่เสริม

ศลิปวฒันธรรมไทย-จีนในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

พันธกิจ 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง

การศึกษาด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

3. รวบรวมองค์ความรู้และศิลปวัตถุจากอดีตสู่ปัจจุบันอันนํามา

ซึ่งอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็น

ศนูย์กลางการเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรมไทย-จีน  

2. ผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะท่ีสามารถแข่งขนั

ได้ในสังคมเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย

นวตักรรม (Value-based Economy) 

2. สร้างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 

ประการ(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่า 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือสงัคมได้จริง 

5. สร้างงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทางศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินหรือ

ศลิปวฒันธรรมไทยจีน  

4. ให้บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจยัเพ่ือพฒันา

ชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและ

ยัง่ยืน 

4. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอนและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสงัคม  

 

5. ทํานบุํารุงสืบสานศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 

และศลิปวฒันธรรมไทย-จีน 

1.  ทํานุบํา รุง  อนุ รักษ์  เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการปลูกฝังและดํารงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์

และคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อันเป็นสมบัติของท้องถ่ินและ

ประเทศชาตอิยา่งยัง่ยืน 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ระดบัท้องถ่ิน 

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ และระดบัประชาคมอาเซียน ผ่านการ

แลกเปล่ียนทางศลิปวฒันธรรม 

 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลัก ธรรมาภิบาล 

(Good Governance)       

 

 

 



 

ประเดน็ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  มาตรการตวัชีวั้ด  
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
 สนบัสนนุกิจกรรมศลิปวฒันธรรมทัง้ในการทํานบุํารุงและสง่เสริมศลิปวฒันธรรมไทย – จีน ให้กบั

บคุลากรนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัและชมุชน 
 
เป้าประสงค์ที่ 1 
 เป็นศนูย์วฒันธรรมท่ีสนบัสนนุกิจกรรมให้กบันกัศกึษาและบลุากรได้มีความรู้ศลิปวฒันธรรม                            

ในการทํานบุํารุงรวมทัง้เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน 

 
มาตรการที่ 1 : ด้านสนับสนุนกจิกรรมศิลปวัฒนธรรม 

1. สนบัสนนุการเปิดฝึกอบรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปวฒันธรรม 

2. ผลตินกัศกึษาให้มีความรู้ด้านศลิปวฒันธรรม ขยนั อดทน พึง่ตนเองได้ 

3. สนบัสนนุสง่เสริมงานด้านศลิปวฒันธรรมทกุแขนงให้เข้มแข็งและให้สามารถปฏิบตัภิารกิจท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรตแิละสงัคม 

 
มาตราการที่ 2 : ด้านส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมศิลปวฒันธรรมต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับสงัคมยุค

ปัจจบุนั 

2. สง่เสริมการบริหารและการดําเนินการด้านกิจกรรมนกัศกึษาให้มีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพ
มากยิง่ขึน้ 

 
มาตราการที่ 3 : ด้านเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
ท้องถิ่น ทัง้ในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

1. เพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพนักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ร่วมสมัย 

ตลอดจนศลิปวฒันธรรมอนัหลากหลาย 

2. จดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนทางด้านวิชาการดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปวฒันธรรมให้สามารถปฏิบตัิ

หน้าท่ีได้อยา่งมีประสทิธิภาพและทัว่ถึง 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและฝึกฝนศิลปะการแสดงออกสู่เวทีการ
แสดงตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในระดบัชาต ิและนานาชาต ิ

 

 

ตวัชีว้ดั  :   ประกอบด้วย 5 ตวัชีว้ดั



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนบัสนนุกิจกรรมศลิปวฒันธรรมทัง้ในการทํานบุํารุงและสง่เสริมศลิปวฒันธรรมไทย – จีน ให้กบับคุลากร นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัและ

ชมุชน 

 

เป้าประสงค์ ที่ 1 :        เป็นศนูย์วฒันธรรมที่สนบัสนนุกิจกรรมให้กบันกัศกึษาได้มีความรู้ศลิปวฒันธรรมในการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรมในการทํานบุํารุงรวมทัง้ 

                               เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการฝึกอบรมที่จดัเพื่อ

พฒันาทกัษะแก่นกัศกึษา 

5 5 6 6 6 มาตรการที่ 1 : ด้านสนันสนุนกจิกรรม 
                   ศลิปวัฒนธรรม 

 

2. จํานวนกิจกรรมที่มีความร่วมมือกบั

ชมุชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ

เป็นเวทีการแสดง 

3 3 4 4 4 1. สนบัสนนุการเปิดฝึกอบรมตา่งๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัศลิปวฒันธรรม 

บคุลากร 

3. จํานวนสถาบนัและหน่วยงานที่มีความ

ร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ศลิปวฒันธรรม 

3 3 4 4 4 2. ผลตินกัศกึษาให้มีความรู้ด้าน

ศลิปวฒันธรรม  ขยนั  อดทน  พึง่ตนเองได้ 

บคุลากร 

4. จํานวนกิจกรรมดนตรี – นาฏศลิป์และ 

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องศลิปวฒันธรรม 

24 24 25 25 25 3. สนบัสนนุสง่เสริมงานด้านศลิปวฒันธรรม 

ทกุแขนงให้เข้มแข็งและให้สามารถปฏิบตัิ

ภารกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวทิยาลยั 

หวัเฉียวเฉลมิพระเกียรตแิละสงัคม 

บคุลากร 

 

 



 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5. จํานวนผลงานด้านศลิปวฒันธรรมที่

ได้รับรางวลัเป็นที่ยอมรับในระดบัชาตหิรือ

ระดบันานาชาต ิ

1 1 1 1 1 มาตรการที่ 2  ด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

บคุลากร 

      1.สง่เสริมกิจกรรมดนตรี – นาฏศลิป์และ

กิจกรรมศลิปวฒันธรรมตา่งๆ  ที่สอดคล้อง

กบัสงัคมยคุปัจจบุนั            

บคุลากร 

      2.สง่เสริมการบริหารและการดําเนินการด้าน 

กิจกรรมนกัศกึษาให้มีความคลอ่งตวัและมี 

ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

บคุลากร 

      มาตรการที่ 3  ด้านเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้นักศกึษาในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ท้องถิ่น ทัง้ใน 

บคุลากร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

      1.เพื่อเพิ่มพนูศกัยภาพนกัศกึษาให้มี

ความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศลิป์

ไทย นาฏศลิป์ร่วมสมยั  ตลอดจน

ศลิปวฒันธรรมอนัหลากหลาย 

บคุลากร 

      2.จดัให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้าน

วิชาการดนตรี นาฏศลิป์และศลิปวฒันธรรม

ให้สามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพและทัว่ถึง 

บคุลากร 

      3.เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศกึษาเข้ามาเรียนรู้

ศลิปวฒันธรรมและฝึกฝนศลิปะการแสดง 

ออกสูเ่วทีการแสดงตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชนในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

บคุลากร 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พฒันานกัศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ  

 
เป้าประสงค์ที่ 2   
 นักศึกษาและบุคลากรถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ อันได้แก่ ขยัน อดทอ ประหยัด เมตตา 

ซื่อสัตย์ กตญัญู และดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียง 

 
มาตรการที่ 1  ด้านพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
          มหาวิทยาลัย 

1. ปลกูฝังคุณธรรม 6 ประการ อันได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตญัญู และ

ดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียง และเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคมให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

2. ยกยอ่งเชิดชบูคุลากรและนกัศกึษา ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 
 
มาตรการที่ 2  ด้านสร้างบรรยากาศแห่งความสุข 

1. สร้างเสริมภมูทิศัน์ สิง่แวดล้อม ท่ีสง่เสริมการเรียน คณุภาพชีวิต การทํางานและการเรียนของ

นกัศกึษา 

2. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบคุลากรกบันกัศกึษา 

 
มาตรการที่ 3  ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บณัฑติ 

1. สง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษามีจิตสาธารณะเพ่ือนําความรู้ช่วยเหลือชมุชนและสงัคม 

2. สง่เสริมทกัษะการส่ือสารและการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ 

 

 

ตวัชีว้ดั  :   ประกอบด้วย   3   ตวับง่ชี ้

 

 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พฒันานกัศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ  
 
เป้าประสงค์ที่ 2 :  นักศึกษาและบุคลากรถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 6 ประการ อันได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนินชีวิตด้วยความ

พอเพียง 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง

คณุธรรม 6 ประการ ความพอเพียงและ

เรียนรู้เพื่อรับใช้สงัคมให้กบันกัศกึษาและ

บคุลากร 

2 2 2 2 2 มาตรการที่ 1  ด้านพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัย 

บคุลากร 

2. นกัศกึษาและบคุลากรที่ได้รับรางวลัยก

ยอ่งเชิดชดู้านคณุธรรมและจริยธรรม 

1 1 1 1 1 1. ปลกูฝังคุณธรรม 6 ประการ อันได้แก่ ขยัน อดทน 

ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดําเนินชีวิต

ด้วยความพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สงัคมให้กับ

บุคลากรและนักศึกษา 

บคุลากร 

3. จํานวนนกัศกึษาและบคุลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อชมุชน 

2 2 2 2 2 2. ยกยอ่งเชิดชบูคุลากรและนกัศกึษา ผู้ ที่มี

คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 

บคุลากร 

      มาตรการที่ 2  ด้านสร้างบรรยากาศแห่งความสุข บคุลากร 

      1. สร้างเสริมภมูิทศัน์ สิง่แวดล้อม ที่สง่เสริมการเรียน 

คณุภาพชีวิต การทํางานและการเรียนของนกัศกึษา 

บคุลากร 

      2. สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งบคุลากรกบันกัศกึษา บคุลากร 



 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

      มาตรการที่ 3  ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่บัณฑติ 

บคุลากร 

      1. สง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษามีจิต

สาธารณะเพื่อนําความรู้ช่วยเหลือชมุชนและ

สงัคม 

บคุลากร 

      2. สง่เสริมทกัษะการสื่อสารและการ

แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์ 

บคุลากร 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พฒันาพิพิธภณัฑ์ ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไทย-จีน  

 
เป้าประสงค์ที่ 3   

เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมี วัตถุ เนือ้หา และรูปแบบการจัดแสดงภายใน ท่ีพร่ังพร้อมไปด้วยองค์ความรู้

ทางด้านความสมัพันธ์ไทย-จีน ประวัติความเป็นมาของ มฉก. แก่นกัศกึษา บคุลากร และหนว่ยงานภายนอก 

 
มาตรการที่ 1  ด้านการพฒันาพพิธิภณัฑ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมไทย – จีน 

1. รวมรวมวตัถเุพ่ือนํามาจดัแสดงจากแหลง่ตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. จดัทํากิจกรรมท่ีพฒันาองค์ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมไทย – จีน เพ่ือการให้บริการวิชาการท่ี

หลากหลายแก่นกัศกึษา บคุลากร และหน่วยงานภายนอก 

3. สนบัสนนุให้บคุลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มความรู้และทกัษะด้านศลิปวฒันธรรมไทย – จีน   
 
มาตรการที่ 2  ด้านการพฒันารูปแบบการจัดแสดงภายในพพิธิภณัฑ์ 

1. จดัทํารูปแบบนิทรรศการหมนุเวียนในหวัข้อเร่ืองใหม่ๆ  ท่ีน่าสนใจ 

2. ปรับปรุงรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวรด้วยมลัตมีิเดียสร้างความน่าสนใจดงึดดูนกัศกึษา 

บคุลากรและผู้สนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ตวัชีว้ดั  :   ประกอบด้วย   5   ตวับง่ชี ้
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาศนูย์วฒันธรรม-พิพิธภณัฑ์ ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมไทย-จีน  
 
เป้าประสงค์ที่ 3 : เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่มี วัตถุ เนือ้หา และรูปแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ที่พรั่งพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ทางด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน 

ประวัติ ความเป็นมาของ มฉก. แก่นกัศกึษา บคุลากร และหน่วยงานภายนอก 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พฒันาองค์

ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมไทย - จีน 

2 2 2 2 2 ด้านพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมไทย – จีน 

บคุลากร 

2. จํานวนของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มความรู้และทกัษะด้านศลิปวฒันธรรม 

1 1 2 2 2 1. รวมรวมศลิปวตัถเุพื่อนํามาจดัแสดงจากแหลง่ตา่งๆ 

ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

บคุลากร 

3. จํานวนศลิปวตัถจุดัแสดงที่รวบรวมได้ 

  

50 50 50 50 50 2. จดัทํากิจกรรมที่พฒันาองค์ความรู้ด้าน

ศลิปวฒันธรรมไทย – จีน เพื่อการให้บริการวิชาการที่

หลากหลาย 

บคุลากร 

4. จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการพฒันา     

ตอ่ยอดให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 

1 1 1 1 1 3. สนบัสนนุให้บคุลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรู้และทกัษะด้านศลิปวฒันธรรมไทย – จีน   

บคุลากร 

5. จํานวนหนว่ยงานภายนอกที่เข้าศกึษา

พิพิธภณัฑ์ 

20 20 20 20 20 มาตรการที่ 2  ด้านการพฒันารูปแบบการจัด
แสดงภายในพพิธิภณัฑ์ 

บคุลากร 



 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

      1. จดัทํารูปแบบนิทรรศการหมนุเวียนใน

หวัข้อเรื่องใหม่ๆ  ที่น่าสนใจ 

บคุลากร 

      2. ปรับปรุงรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการ

ถาวรด้วยมลัตมิีเดียความนา่สนใจดงึดดู

นกัศกึษา บคุลากรและผู้สนใจ 

บคุลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายโดยอาจอยู่ในรูปแบบของการสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบังานศลิปวฒันธรรม 

และสืบสานวฒันธรรมท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมไทย-จีน 

 
เป้าประสงค์ที่ 4   
 บุคลากร นักศึกษา และคนในชุมชน สงัคม มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มขึน้  

เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ศิลปวฒันธรรมไทย-จีนได้รับการสืบสานอย่าง

ต่อเน่ือง รวมถึงงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า 

 
มาตรการที่ 1  ด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

1. จดัทํากิจกรรมท่ีสืบสานและสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบัศลิปวฒันธรรมไทย – จีน  ศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 

เพ่ือการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลาย  

2. สนบัสนนุให้บคุลากรเข้ารับการอบรม สมันาเพ่ือเพิม่ความรู้และทกัษะด้านศลิปวฒันธรรมไทย – จีน   
 
มาตรการที่ 2  ด้านการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1. เข้าร่วมโครงการท่ีชมุชนท้องถ่ิน 

2. จดัเสวนาในหวัข้อท่ีช่วยเหลือและฟืน้ฟภูมูปัิญญาท้องถ่ิน 

 
 
ตวัชีวั้ด   :   ประกอบด้วย   5   ตวัชีวั้ด



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ให้บริการวิชาการที่หลากหลายโดยอาจอยู่ในรูปแบบของการสร้างมลูคา่เพิม่ให้กบังานศลิปวฒันธรรมและสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น 

ศิลปวฒันธรรมไทย-จีน 
 
เป้าประสงค์ที่ 4 :  บุคลากร นักศึกษา และคนในชุมชน สังคม มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพิ่มขึน้ เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรมไทย-จีนได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับการเพิ่มมูลค่า 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนโครงการที่บคุลากรที่เข้าร่วม

ฝึกอบรม สมัมนาศลิปวฒันธรรมท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

2 2 2 2 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร บคุลากร 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทาง

ศลิปวฒันธรรมที่สร้างรายได้ให้กบั

มหาวิทยาลยั  

2 2 2 2 2 1. จดัทํากิจกรรมที่พฒันาองค์ความรู้ด้าน

ศลิปวฒันธรรมท้องถิ่นหรือภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ

ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและก่อให้เกิดรายได้ 

บคุลากร 

3. จํานวนโครงการที่ศนูย์วฒันธรรมเข้า

ร่วมกบัชมุชน 

  

1 1 1 1 1 2. สนบัสนนุให้บคุลากรเข้ารับการอบรม สมัมนาเพื่อ

เพิ่มความรู้และทกัษะด้านศลิปวฒันธรรมท้องถิ่นหรือ

ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

บคุลากร 

4. จํานวนโครงการที่จดัขึน้เพื่อชมุชน 2 2 2 2 2 มาตรการที่ 2  ด้านการฟื้นฟูวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บคุลากร 

5. จํานวนกิจกรรมจดัเสวนาให้กบัชมุชน 1 1 1 1 1 1. เข้าร่วมโครงการที่ชมุชนท้องถิ่น บคุลากร 

      2. จดัเสวนาในหวัข้อที่สืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น บคุลากร 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 สนบัสนนุให้บคุลากรสร้างงานวิจยั/งานสร้างสรรค์หรือเข้าร่วมทีมงานวิจยักบัคณะตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังาน

ด้านศลิปวฒันธรรมไทย-จีน 

 
เป้าประสงค์ที่ 5 
 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน 

 
มาตรการที่ 1  ด้านระบบการบริหารการจัดการงานวัฒนธรรม 

1. สนบัสนนุให้บคุลากรทําวิจยั 

2. สนบัสนนุให้บคุลากรเขียนบทความวิชาการด้านศลิปวฒันธรรม  

 
มาตรการที่ 2  ด้านผลงานงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

1. จดัทํางานวิจยั/งานสร้างสรรค์ด้านศลิปวฒันธรรม 

2. บรูณาการงานวิชาการกบังานสร้างสรรค์นําผลงานไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

 
 
ตวัชีวั้ด   :   ประกอบด้วย   3   ตวัชีวั้ด



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สนบัสนนุให้บคุลากรสร้างงานวิจยั/งานสร้างสรรค์หรือเข้าร่วมทีมงานวิจยักบัคณะตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานด้านศลิปวฒันธรรมไทย-จีน หรือ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 :  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน หรือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ด้าน

ศลิปวฒันธรรมไทย-จีน  

1 1 1 1 1 มาตรการที่ 1  ด้านระบบการบริหารการ
จัดการงานวัฒนธรรม 

บคุลากร 

2. จํานวนบทความวิชาการด้านวฒันธรรม

ไทย-จีน 

5 5 5 5 5 1 .  สนับสนุน ใ ห้บุคลากร ทํ าวิ จัย /งาน

สร้างสรรค์ 

บคุลากร 

3. จํานวนนวตักรรมด้านศลิปวฒันธรรมที่มี

มลูคา่สงูที่พฒันามาจากงานวิจยั/งาน

สร้างสรรค์  

1 1 1 1 1 2.  สนับสนุนให้บุคลากรเขียนบทความ

วิชาการด้านศลิปวฒันธรรม  

บคุลากร 

      มาตรการที่ 2  ด้านผลงานงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 

บคุลากร 

      1. จดัทํางานวจิยั/งานสร้างสรรค์ด้าน

ศลิปวฒันธรรม 

บคุลากร 

      2. บรูณาการงานวิชาการกบังานสร้างสรรค์

นําผลงานไปใช้ประโยชน์มีมลูคา่สงู 

 

บคุลากร 

 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 6  
  จดัทําความร่วมมือทางด้านศิลปวฒันธรรมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 
เป้าประสงค์ที่ 6  
 เป็นเครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 
มาตรการที่ 1  ด้านระบบการบริหารจดัการงานวัฒนธรรม 

1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2. สร้างระบบการจดัการความรู้งานศลิปวฒันธรรม 
 
 
ตวัชีวั้ด   :   ประกอบด้วย    4   ตวัชีวั้ด 
 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 : จดัทําความร่วมมือทางด้านศิลปวฒันธรรมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

เป้าประสงค์ ที่ 6 : เป็นเครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมกบัองค์กรภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จํานวนเครือขา่ยความร่วมมือกบั

หนว่ยงานภายนอก 

2 2 3 3 4 มาตรการที่ 1  ด้านระบบการบริหาร
จัดการงานวัฒนธรรม 

บคุลากร 

2. จํานวนกิจกรรมการเผยแพร่เกียรตภิมูิ

ของมหาวทิยาลยัระดบัชาตแิละนานาชาติ 

2 2 2 2 2 1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการ

เผยแพร่เกียรตภิมูิของมหาวิทยาลยักบั

หนว่ยงานภายนอก 

บคุลากร 

3. มีระบบการจดัการความรู้ด้าน

ศลิปวฒันธรรม 

1 1 1 1 1 2. สร้างระบบการจดัการความรู้งาน

ศลิปวฒันธรรม 

บคุลากร 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมศลิปวฒันธรรม

ที่เผยแพร่วฒันธรรมไทยสูต่า่งประเทศ 

1 1 1 1 1 3. พฒันาศนูย์วฒันธรรมสูก่ารเป็นสากล บคุลากร 

 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 7  
พฒันาระบบการบริหารการจดัการ ท่ีมุง่สูค่วามพอเพียงและการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 
เป้าประสงค์ที่ 7  

เน้นระบบบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
มาตรการที่ 1  : ด้านระบบบริหารงบประมาณ 

1. วางแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงิน และงบประมาณให้เข้าสูก่ระบวนการหรือขัน้ตอนของ

มหาวิทยาลยัในเร่ืองการของบประมาณด้านการเงิน 

2. ระบบบริหารการเงินและทรัพย์สนิให้สอดคล้องกบัการได้รับการจดัสรรงบประมาณ 

3. ระบบการกํากบัและตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลยัเพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัตรวจสอบและตดิตาม
ประเมินผลในการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพ 

4. สง่เสริมมาตราการประหยดัและลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายการดําเนินงานและตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรการที่ 2 ด้านระบบการบริหารจดัการ 

1. หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ศนูย์วฒันธรรมกําหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชดัเจน             

มีกระบวนการปฏิบตังิานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการตดิตาม ประเมินผล และพฒันา 

ปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 

2. หลกัประสทิธิภาพ (Efficiency) ศนูย์วฒันธรรมสามารถใช้ทรัพยากรทัง้ด้านต้นทนุ แรงงาน และ

ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  ศนูย์วฒันธรรมให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด และสร้างความเช่ือมัน่ ความไว้วางใจ รวมถงึ ตอบสนองตามความคาดหวงั/ความ

ต้องการของประชาชน ชมุชน ท้องถ่ิน ฯ 

4. หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีการกําหนดความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีและผลงานตอ่

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) ศนูย์วฒันธรรมมีกระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้

เม่ือมีข้อสงสยั และสามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร อนัไมต้่องห้าม ตามกฎหมายได้อยา่งเสรี โดยทกุคน

สามารถรู้ทกุขัน้ตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตา่งๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลกัการมีสว่นร่วม (Participation) บคุลากรและนกัศกึษามีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความ

เข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเดน็ท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคดิแนวทาง ร่วมการแก้ไข

ปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และร่วมกระบวนการพฒันา 



 

7. หลกัการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการถ่ายโอนอํานาจการตดัสนิใจ ทรัพยากร และภารกิจ   

จากผู้บริหารสูร่ะดบัปฏิบตักิาร 

8. หลกันิตธิรรม (Rule of Law) ผู้บริหารมีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ในการบริหาร

ราชการด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตั ิและคํานงึถงึสทิธิเสรีภาพของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี 

9. หลกัความเสมอภาค (Equity) บคุลากรทกุคนได้รับการปฏิบตัแิละได้รับบริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดย ไม่

มีการแบง่แยกด้าน ชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรือ

สขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรม 

และอ่ืนๆ 

10. หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ(Consensus Oriented) ศนูย์วฒันธรรมมีการหาข้อตกลงทัว่ไป ภายในกลุม่ท่ี

เก่ียวข้อง ซึง่เป็นข้อตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคดิเห็นจากกลุม่บคุคลท่ีได้รับประโยชน์

และเสียประโยชน์  

 

 

ตวัชีว้ดั   :   ประกอบด้วย   3    ตวัชีว้ดั



ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 7  :  พฒันาระบบการบริหารการจดัการ ที่มุง่สูค่วามพอเพียงและพฒันาที่ยัง่ยืน  
 
เป้าประสงค์ที่ 7  :  เน้นระบบบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดบัการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้ รับบริการจากศนูย์วฒันธรรม 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 มาตรการที่ 1 ด้านระบบบริหาร
งบประมาณ        

บคุลากร 

2. ร้อยละของงบประมาณคงเหลือตามที่

ได้รับจดัสรร 

2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1.วางแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงิน

และงบประมาณให้เข้าสูก่ระบวนการหรือ

ขัน้ตอนของมหาวิทยาลยัในเรื่องการขอ

งบประมาณด้านการเงิน 

บคุลากร 

3. จํานวนครัง้ของการประชาสมัพนัธ์ใน

เรื่องหลกัธรรมมาภิบาลและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1 1 2 2 2 2.ระบบบริหารการเงินและทรัพย์สนิให้

สอดคล้องกบัการได้รับการจดัสรร

งบประมาณ 

บคุลากร 

      3.ระบบการกํากบัและตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลยัเพื่อทําหน้าที่กํากบัตรวจสอบ

และตดิตามประเมินผลในการดําเนินงานให้

มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

บคุลากร 

      4. สง่เสริมมาตราการประหยดัและลดต้นทนุ

คา่ใช้จ่ายการดําเนินงานตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 

ตวัชีว้ัด 
เป้าหมาย 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

      มาตรการที่ 2 ด้านระบบการบริหาร
จัดการ 

บคุลากร 

      1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ศูนย์

วฒันธรรมกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ

เ ป้ าป ร ะส ง ค์ ที่ ชั ด เ จน มี ก ร ะบวนกา ร

ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 

รวมถึง  มีการติดตาม  ประเมินผล  และ

พฒันา ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องและเป็นระบบ 

2.  หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) ศูนย์

วัฒนธรรมสามารถใช้ทรัพยากรทัง้ ด้าน

ต้นทุน  แรงงาน  และระยะเวลาให้ เ กิด

ประโยชน์สงูสดุ 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

ศูน ย์ วัฒนธ ร รม ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ ส าม า ร ถ

ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

และสร้างความเ ชื่อมั่น  ความไว้วางใจ 

รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวงั/ความ

ต้องการของประชาชน ชมุชน ท้องถิ่น ฯ 

 

บคุลากร 



 

4. หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มี

การกําหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และผลงานตอ่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

5. หลกัความโปร่งใส (Transparency) ศนูย์

วัฒนธรรมมีกระบวนการเปิดเผยอย่าง

ตรงไปตรงมา ชีแ้จงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ

สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร อนัไม่ต้องห้าม 

ตามกฎหมายไ ด้อย่ า ง เส รี  โดยทุกคน

สามารถรู้ทุกขัน้ตอนในการดําเนินกิจกรรม

ห รือกระบวนการต่ า งๆ  และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

6 .  หลักกา ร มีส่ วน ร่ วม  ( Participation) 

บคุลากรและนกัศกึษามีโอกาสได้เข้าร่วมใน

การรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดง

ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคญัที่

เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข

ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ

ร่วมกระบวนการพฒันา 

 
 

 

 

 



 

      7. หลกัการกระจายอํานาจ

(Decentralization) มีการถ่ายโอนอํานาจ

การตดัสนิใจ ทรัพยากร และภารกิจ   จาก

ผู้บริหารสูร่ะดบัปฏิบตักิาร 

8. หลกันิตธิรรม (Rule of Law) ผู้บริหารมี

การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั ในการบริหารราชการด้วยความ

เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตั ิและคํานงึถงึสทิธิ

เสรีภาพของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

9. หลกัความเสมอภาค (Equity) บคุลากร

ทกุคนได้รับการปฏิบตัแิละได้รับบริการอยา่ง

เท่าเทียมกนัโดย ไมม่ีการแบง่แยกด้าน ชาย/

หญิง ถิ่นกําเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุ

ความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ 

สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ

สงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษา การ

ฝึกอบรม และอื่นๆ 

10. หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ(Consensus 

Oriented) มีการหาข้อตกลงทัว่ไป ภายใน

กลุม่ ซึง่เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้

กระบวนการเพื่อหาข้อคดิเห็นจากกลุม่

บคุคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์  

 



 
ส่วนที่ 4 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ศูนย์วัฒนธรรม 
 

  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   5 ปี ระยะที่ 6 พทุธศกัราช 2560-2564 เป็นแผนแม่บท

กํากบัทิศทางการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมในอีก 5 ปี ข้างหน้า การนําแผนไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลุตาม

เป้าหมายมีการดําเนินการคือ 

 

1. การเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรรับทราบแผนกลยทุธ์ของศนูย์วฒันธรรม 

 

2. ดําเนินการแปลงแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิด้วยการจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปี โดยกําหนด

เป้าหมายตวัชีว้ดัของแผนปฏิบตักิารประจําปีท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ 

 

3. ตดิตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตักิารประจําปี 2 ครัง้ คือระยะ 6 เดือน (เดือนสิงหาคม –

มกราคม )  และระยะ  1  ปี  ( เดือนกุมภาพันธ์  – กรกฎาคม )  และเสนอผู้ บริหารของ

มหาวิทยาลยั 

 

4. เม่ือสิน้ปีการศกึษาดําเนินการประเมินผลแผนปฏิบตัิการประจําปีประเมินความสําเร็จของแผน
กลยทุธ์ทบทวนความเหมาะสมของแผนกลยทุธ์อาจมีการทบทวนเพ่ือให้เหมะสมกบัสถานการณ์

ทัง้เร่ืองการกําหนดเป้าหมายตา่ง ๆ  และเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลยัได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 
 


