๓๒

แผนกลยุทธการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓๓

บทนํา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ า นเมื องที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ และระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรีวาดว ยการจัด ทําแผนการบริห ารราชการแผ น ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให
คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา ๔ ปของการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนการ
บริหารราชการแผนดินแลวใหประกาศใช ซึ่งสวนราชการตองนําแผนการบริหารราชการแผนดินมาใชเปนกรอบสําหรับการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๔
ป ของสวนราชการตอไป และจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
ระยะเวลาตั้ งแต ป งบประมาณ ๒๕๕๒ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ได จั ด ทํ า แผนทํ า นุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
โดยวิเคราะหใหสอดคลองกับนโยบายเรงดวนและนโยบายดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการวิเคราะหและปรับแผนการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ป
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล โดยวิ เคราะห ความสอดคล องของกลยุ ทธ โครงการ กิจกรรม กั บงานด านการทํ านุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่จะดําเนินการระหวางป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายกับเปาประสงคดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนาที่เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
แผนทีย่ ุทธศาสตร (Strategy Map)
ตัวชี้วัด (KPI) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนกลยุทธการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
การรายงานผลการดําเนินการการปฏิบัติราชการ
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๑

แผนกลยุทธการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ป
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยที่เปนพลังของแผนดิน ในการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพือ่ พัฒนาทองถิ่น
๑. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
๒. วิจัย
๓. บริการวิชาการแกสังคม และสงเสริมสืบสานโครงการพระราชดําริ
๔. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
๕. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพือ่ ใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และ
นําไปสูการพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน
๑. ประสานความรวมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
๒. ประสานความรวมมือการวิจัยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. บริการวิชาการแกสังคมและบูรณาการโครงการพระราชดําริ
๔. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๕. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. รวมสงเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓

ประเด็นยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)

๑. สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๒. สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
๓. ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสานโครงการพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย
๔. ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
๕. เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)

๑. บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม
๒. มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่นไดรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพเหมาะสมและทั่วถึง สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๔. มีการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐานยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ (สวนของมหาวิทยาลัย)

๑. สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
๑.๑ สรางโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นอยางทั่วถึง
๑.๒ พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน การสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
๑.๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
๑.๔ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล

๔

๒. มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอนและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒.๒ การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
๒.๓ พัฒนางานวิจัยที่สามารถแกปญหา ชี้นํา และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ
๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นไดรับบริการวิชาการที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๓.๑ บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น และสรางความเขมแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นและสังคม
๓.๒ จัดตั้งศูนยการเรียนรูและถายทอดองคความรูดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๓.๓ สงเสริมและสืบสานการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
๔.๑ สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔.๒ จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๓ ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
๕.๑ ปรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
๖.๑ บริหารจัดการเชิงรุก อยางมีธรรมาภิบาล เพื่อความเปนผูนําดานอุดมศึกษา และสามารถแขงขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน
๖.๒ จัดทําระบบฐานขอมูลที่ไดมาตรฐานที่เอื้ออํานวยตอการบริหารทุกระดับ
๖.๓ สรางความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๖.๔ พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
๖.๕ จัดหารายไดจากทรัพยสิน และรายไดจากโครงการตาง ๆ

๕

๖.๖ ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๖.๗ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น

กลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สวนของมหาวิทยาลัย)

๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยในการกําหนดบทบาทการทํานุบํารุง เชน ในสวนของ
การกําหนดนโยบายทางวิจัย ทางวัฒนธรรมในระดับหนวยงานตาง ๆ รวมถึงรวมกําหนดนโยบายในการอนุรักษฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ การรวมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของโดยประสานสํานักศิลปะละวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
๒. จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยหลักที่สรางรูปแบบแนวทางในการประสานและรวบรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมทําหนาที่เปนหนวยงานในการสรางแนวทางความรวมมือและประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ และแนวทาง
ในการจัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยูโดยรอบแหลง
ธรรมชาติและศิลปกรรม และเสริมสรางศักยภาพของเครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

๖

ประเด็นยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน
สรางความรู และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน องคกรและภาคการผลิต
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ หลากหลายทางวัฒนธรรม
สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม
มีฐานขอมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น
บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น
มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)

๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม

๑.๑ เสริมสรางการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๑.๒ สรางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

๗

๒. มีฐานขอมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น

๒.๑ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒.๒ สนับสนุนนักวิจัยทองถิ่นรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมที่ ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
๒.๓ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒.๔ สงเสริม เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติ หรือนานาชาติ

๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น

๓.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ
๓.๒ พัฒนาและบริการการเรียนรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
๓.๔ ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในการทําการคนควาขอมูลเบื้องตนเพื่อตอยอดในการทํางานวิจัย

๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค

๔.๑ สรางความรวมมือ ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ เปนที่ปรึกษาดานศิลปวัฒนธรรมใหกลุมผูสนใจ กลุมอาชีพตางๆ ในทองถิ่น กลุมศิลปนชาวบาน
และปราชญทองถิ่น
๔.๒ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- นิทรรศการหมุนเวียนตามโอกาสและวาระสําคัญตางๆ
- จัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
- รณรงคใหนักศึกษายึดมั่นคานิยมกุลบุตร กุลสตรีที่พึงประสงค
- ธรรมนูญชีวิต
๔.๓ สรางเครือขายในการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น

๘

๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูว ัฒนธรรมศึกษา

๕.๑ ปรับกระบวนทัศนครู บุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมใหปราชญ กลุมแกนนํา และผูรูถายทอดความรู และภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับการ
ปฏิรูปการศึกษา
๕.๒ ประสานความรวมมือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร สาขาวิชาศิลปะ ในการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
๕.๓ สรางเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดขึ้นในระดับตนสังกัดระดับโรงเรียนและระดับกลุมสาระการเรียนรู

๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

๖.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๖.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค

๑. เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เพื่อรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค แลวนําขอมูลมาจัดทําเปนฐานขอมูลทางวัฒนธรรม
๔. เพื่อสนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค

๙

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
จากการวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน โดยการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อเปนฐานไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีหอวัฒนธรรมที่เปนแหลงเผยแพรและมีภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่เสริมสรางสุนทรียภาพของชีวิต
๒. มียุทธศาสตร โครงสราง แบบแผนและระบบ รวมถึงการแบงภาระหนาที่อยางชัดเจน
๓. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการทํางานและบุคลากรมีความรวมมือรวมใจในการทํางานอยางเปนระบบและรวดเร็ว
จุดออน (Weakness)
๑. บุคลากรมีความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมนอย
๒. บุคลากรมีความรูดานงานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมนอย
๓. ผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมยังไมปรากฏแพรหลาย
โอกาส (Opportunity)
๑. อยูในจังหวัดที่มีทรัพยากรและวัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลาย
๒. มีองคกรภายนอกที่เขมแข็งในการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมรวมกัน
๓. มีการติดตอสื่อสารกับหนวยงานและบุคลากรภายนอกอยางตอเนื่อง
อุปสรรค (Threat)
๑. ขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. งบประมาณในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมยังไมเพียงพอ
๓. ภาระหนาที่งานสอนของบุคลากรมีมาก

๑๐

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร

๑. ประสานรวมมือสรางโอกาส
ในการศึกษาทุกระดับ และ
พัฒนาและสงเสริมการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพสูม าตรฐาน

๒. สรางความรู และ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู
การปฏิบัติทั้งระดับปจเจก
บุคคล ชุมชน องคกรและ
ภาคการผลิต

๓. ใหบริการวิชาการ
ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น

๔. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและ
สืบสานคุณคาความ หลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

๕. สงเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมีโลกทัศนใหม
เกี่ยวกับการเรียนรูวัฒนธรรม
ศึกษา

๖. กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๓. บุคลากรและหนวยงาน
ทองถิ่น ไดรับการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนทองถิ่น

๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู
พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และ
สรางสรรค

๕. ครูและบุคลกรทาง
การศึกษา มีคุณภาพ และมี
โลกทัศนใหมเกีย่ วกับ
กระบวนการเรียนรูวัฒนธรรม
ศึกษา

๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิ
บาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมทาง
วัฒนธรรมที่ดีงาม เปนทีย่ อมรับ
ของสังคม

๒. มีฐานขอมูลทางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ตอยอดภูมปิ ญญาสูการ
พัฒนาทองถิ่น

๑๑

ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายกับเปาประสงคดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค
๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทาง
วัฒนธรรมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม
๒. มีฐานขอมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น
๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น
๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลก
ทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

นโยบาย
ขอ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๓ สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหทุกหนวยงานเพื่อการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๖ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการเผยแพรงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรม ที่นําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๔ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๕ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๔ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๕ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๖ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการเผยแพรงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๔ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๕ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๖ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีการเผยแพรงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรม
ที่นําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขอ ๑ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานจัดทําระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๒

แผนพัฒนาที่เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อ
ผลิตและพัฒนา บุคลากรที่มีคุณภาพ
ความสามารถ ปรับตัวสําหรับงานที่จะ
เกิดขึ้นตลอดชีวิต

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
“อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและ
พัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคม
การเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง ประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตรที่ ๑ : เปลี่ยนระบบการนํา
ในโลกาภิวัฒน
องคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค
รวม
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของถิ่นไทย ยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาอาจารยใหเปน
โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน มืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ
การกํากับมาตรฐานและเครือขาย
อาชีพใหเปนอาจารย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง ยุทธศาสตรที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพ
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภพ บัณฑิตอยางกาวกระโดด
เชิงระบบ”
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

แผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนา
องคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม
เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๑ : สรางโอกาสในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางความรูและ
นวัตกรรม ใหสามารถตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ และนําไปใชประโยชนตอ
การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ใหบริการวิชาการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบ
สานโครงการพระราชดําริ
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ฟนฟู และสืบสาน
คุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรม
ไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิตประเพณี คานิยมที่
ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ประสานรวมมือสราง
โอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนา
และสงเสริมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
สูมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางความรู และ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้ง
ระดับปจเจกบุคคล ชุมชน องคกรและ
ภาคการผลิต
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ใหบริการวิชาการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๔ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
และสืบสานคุณคาความ หลากหลายทาง
วัฒนธรรม

๑๓

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
ยุทธศาสตรที่ ๕ : เพิ่มศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ ๖ : กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

แผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
ยุทธศาสตรที่ ๕ : สงเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมี
โลกทัศนใหมเกี่ยวกับการเรียนรูวัฒนธรรม
ศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ : กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๑๔

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท
การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทมี่ ีคุณภาพและ
สืบสานโครงการพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถชี ีวิต ประเพณี คานิยมทีด่ ี
งามภูมิปญ
 ญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

เปาประสงคที่ ๑ :
บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม

๑. สรางโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นอยางทั่วถึง
๒. พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน การสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของ
ผูเรียน
๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพที่
ไดมาตรฐาน
๔. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล

เปาประสงคที่ ๒ :
มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ตอยอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น

๑. สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการ
เรียนการสอนและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒. การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
๓. พัฒนางานวิจัยที่สามารถแกปญหา ชี้นํา และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ
๔. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงคที่ ๓ :
ชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นไดรับบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๔ :
การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
ชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาประสงคที่ ๕ :
ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๖ :
มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล

๑. บริการวิชาการทีต่ อบสนองความตองการของทองถิ่น และสรางความ
เขมแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นและสังคม
๒. จัดตั้งศูนยการเรียนรูและถายทอดองคความรูดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น
๓. สงเสริมและสืบสานการเรียนรูตามแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๑. ปรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. บริหารจัดการเชิงรุก อยางมีธรรมาภิบาล เพื่อความเปนผูนําดานอุดมศึกษา
และสามารถแขงขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน
๒. จัดทําระบบฐานขอมูลที่ไดมาตรฐานที่เอื้ออํานวยตอการบริหารทุกระดับ
๓. สรางความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
๕. จัดหารายไดจากทรัพยสิน และรายไดจากโครงการตาง ๆ
๖. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๗. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น

๑๕

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:

ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุก
ระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพสูม าตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:

สรางความรู และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู
การปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน
องคกรและภาคการผลิต

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทมี่ ีคุณภาพและ
สืบสานโครงการพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย

ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมทีม่ ีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิน่

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดี
งามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

อนุรักษ ฟน ฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน

สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการ
เรียนรูว ัฒนธรรมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหได
มาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:

๑๖

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
มิติที่ ๑
ดานประสิทธิผล

มิติที่ ๒
ดานคุณภาพการใหบริการ

บุคลากรมีคุณภาพองคกรเปนแหลงภูมิ
ปญญาแหงการเรียนรู

การจัดการและสงเสริม เผยแพร พัฒนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สรางประโยชนตอชุมชน สังคม ทองถิ่น ประเทศ

เปนแหลงบริการ
วิชาการระดับชาติ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ยอมรับ และ
วางใจ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของชุมชน / ทองถิ่น

ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐานใน
การบริหารจัดการองคกร

สรางมูลคาเพิ่มดวยทุน
ทางวัฒนธรรม

มีมาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

การบริการที่มีประสิทธิภาพ

งานวิจัย องคความรู
นวัตกรรม

มิติที่ ๓
ดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

มิติที่ ๔
ดานการพัฒนาองคกร

สรางเครือขายกับ
ชุมชน/ทองถิ่น
พัฒนาการเรียนรูที่เปนการ
พัฒนาตนเอง

มีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่เอื้อตอการรักษาผูมีคุณภาพ
ไวในองคกร

บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู ค ว า ม
สามารถและไดรับ การพั ฒนา
อยางตอเนื่อง

สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รให
บุคลากรมีจิตสํานึกในบทบาท
หนาที่

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

บริการทางวิชาการ
ตามพันธกิจ

ถายทอดองคความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น

สํารวจความตองการ
ชุมชน/ทองถิ่น
สรา งองคความรู ผลงานวิ จั ย
และนวัตกรรม

มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

๑๗

ตัวชี้วัด (KPI) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
๑. มีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑
มีกิจกรรม/โครงการ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไมนอยกวา ๑๒
กิจกรรม/โครงการ

๒. มีการสรางเครือขายความรวมมือ มีการเจรา หารือ/
กับหนวยงานตางๆ ดานการทํานุบํารุง ประชุมกับเครือขาย
ศิลปะและวัฒนธรรม

๒
มีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผน
ไมนอยกวา รอยละ
๘๐

มีการลงนามความ
รวมมือในบันทึก
ขอตก (MOU) กับ
เครือขาย

เกณฑการประเมิน
๓
มีการติดตามการ
ดําเนินกิจกรรม/
โครงการ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

๔
มีการประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม/
โครงการ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

๕
กิจกรรม/โครงการ
บรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค/
เปาหมายจาก
กิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมด ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ และมีการ
นําผลการประเมินมา
เปนขอพิจารณาใน
การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
มีการประเมินผลการ กิจกรรม/โครงการ
มีการทํากิจกรรม/
บรรลุตามความสําเร็จ
โครงการรวมกันกับ ดําเนินกิจกรรม/
ตามวัตถุประสงค/
เครือขาย อยางนอย โครงการ
เปาหมาย ไมนอยกวา
๑ กิจกรรม/โครงการ
รอยละ ๙๐ และมีการ
นําผลการประเมินมา
เปนขอพิจารณาใน
การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

๑๘

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
๑
๒
๓
๔
๓. มีการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรม มีการศึกษาและ
มีการออกแบบ
มีการจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูลมีความ
ที่สามารถเผยแพรขอมูลได
รวบรวมขอมูลดาน ทางดานสารสนเทศ ศิลปะและวัฒนธรรม สมบูรณ สามารถ
ศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทําฐานขอมูล เขาสูฐานขอมูล
เผยแพรไดใน
อยางนอยปละ ๑
ตามรูปแบบที่กําหนด
ระดับชาติ
เรื่อง และกําหนด
ไว
รูปแบบของ
ฐานขอมูล
๔. มีกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษ
มีกิจกรรม/โครงการ มีการดําเนิน
มีการติดตามการ
มีการประเมินผลการ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ในการฟนฟูและ
กิจกรรม/โครงการ ดําเนินกิจกรรม/
ดําเนินกิจกรรม/
ทองถิ่น
อนุรักษสิ่งแวดลอม ฟนฟูและอนุรักษ
โครงการ
โครงการ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ ในการฟนฟูและ
ในการฟนฟูและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
และศิลปกรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอม อนุรักษสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น ตามแผนไม ธรรมชาติและ
ธรรมชาติและ
ไมนอยกวา ๓
ศิลปกรรมทองถิ่น
กิจกรรม/โครงการ นอยกวา รอยละ ๘๐ ศิลปกรรมทองถิ่น

๕
ฐานขอมูลมีความ
สมบูรณ สามารถ
เผยแพรไดในระดับ
นานาชาติ

กิจกรรม/โครงการ
บรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค/
เปาหมายจาก
กิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมด ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ และมีการ
นําผลการประเมินมา
เปนขอพิจารณาใน
การปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

๑๙

แผนกลยุทธการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
ประเด็น
เปาประสงค
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
กลุมงาน
ตัวชี้วัด
กลยุทธและมาตรการ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
ป ๖๑
รับผิดชอบ
๔. ฟนฟูและ ๔. การอนุรักษ ๑. มีกิจกรรมการ
๓ ขอ
๔ ขอ
๔ ขอ
๕ ขอ ๑ . ส งเส ริ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ๑. สํานัก
สืบสานคุณคา ศิลปะและ
อนุรักษ ฟนฟู และ
วัฒ นธรรมท องถิ่น เพื่ อเป น ทุ นทางสังคม ศิลปะและ
ความ
วัฒนธรรม ภูมิ พัฒนาการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม
หลากหลาย
ปญญาชาวบาน ดําเนินงานดานการ
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับ ๒. คณะทุก
ของวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรม ทํานุบํารุงศิลปะ
สํ านั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร รม แ ล ะ คณะ
ไทย ทั้งที่เปน ชาติ และ
สถาบั น วิ จั ย ในการกํ า หนดบทบาทการ
และวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม
วิถีชีวิต
๒. มีการสราง
๓ ขอ
๔ ขอ
๔ ขอ
๕ ขอ ทํ านุ บํ ารุง เช น ในส ว นของการกํ าหนด
ทองถิ่น เพื่อการ เครือขายความ
นโยบายทางวิจัย ทางวัฒนธรรมในระดับ
ประเพณี
หน ว ยงานต า ง ๆ รวมถึ ง ร ว มกํ า หนด
คานิยมที่ดีงาม เรียนรูและ
รวมมือกับ
สรางสรรค
นโยบายในการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ศิ ล ปะและ
ภูมิปญญา
หนวยงานตางๆ
วัฒนธรรม
ทองถิ่นและ
ดานการทํานุบํารุง
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการ
สิ่งแวดลอม
ศิลปะและ
วิ จั ย โดยส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ทองถิ่น
วัฒนธรรม
พัฒ นาชีวิต และเปนทุน ทางสังคมใหกับ
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ ส ง เสริ ม การบู ร ณ าการองค
ความรู ด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
คุณธรรม จริยธรรม กับการเรียนการสอน

๒๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
ประเด็น
เปาประสงค
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
กลุมงาน
ตัวชี้วัด
กลยุทธและมาตรการ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
ป ๖๑
รับผิดชอบ
กิจกรรมนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ การร ว มกํ า หนดนโยบายที่
เกี่ ย วข อ งโดยประสานสํ านั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมร ว มกั บ หน ว ยงานทั้ งภายใน
และภายนอก
๓. มีการจัดทํา
๓ ขอ
๔ ขอ
๔ ขอ
๕ ขอ ๒. จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ฐานขอมูลทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมที่สามารถ
๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปน
เผยแพรขอมูลได
หนวยหลักที่สรางรูปแบบแนวทางในการ
ประสานและรวบรวมในการทํ านุ บํ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๒ สํ านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรมทํ า
หนาที่เปนหนวยงานในการสรางแนวทาง
ความร ว มมื อ และประสานงานในการ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล ท า งด า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
๒.๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปน
หน ว ยงานหลั กที่ ส นั บ สนุ น ส งเสริ ม และ
ประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ ย วข อ งโดยการสร า งรู ป แบบ และ
แนวทางในการจัดทําฐานขอมูลดานการ

๒๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
ประเด็น
เปาประสงค
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย
กลุมงาน
ตัวชี้วัด
กลยุทธและมาตรการ
ยุทธศาสตร เชิงยุทธศาสตร
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
ป ๖๑
รับผิดชอบ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ให มี
ค ว าม ทั น ส มั ย ส าม ารถ เผ ย แ พ ร ใ น
ระดับชาติ และนานาชาติ
๔. มีกิจกรรมการ
๓ ขอ
๔ ขอ
๔ ขอ
๕ ขอ ๓ . ฟ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ สิ่ งแ ว ด ล อ ม
ฟนฟูและอนุรักษ
ศิ ล ป ก ร ร ม ต ล อ ด จ น อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล อ ม
ธรรมชาติและ
ทองถิ่น
ศิลปกรรมทองถิ่น
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา
ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓ .๒ ส นั บ ส นุ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต
ละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบเหมาะสม
กั บ ลั ก ษณะทางกายภาพที่ อ ยู โ ดยรอบ
แหล ง ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม และ
เสริ ม สร า งศั ก ยภาพของเครื อ ข า ยให
สามารถดํ าเนิ น การอนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ ม
ธรรมช าติ แ ล ะศิ ล ป กรรมได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

๒๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาหมาย
กลุมงาน
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๑. สงเสริมทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมทองถิ่น 


 ๑. โครงการสงเสริมเอกลักษณไทย รวมแตงกาย ๑. สํานักศิลปะ
เพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยผาไทยและใชเลขไทยในทุกโอกาส
และวัฒนธรรม
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับสํานักศิลปะ 
๒. คณะทุกคณะ
๒. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม เรื่อง “ ภาพ

และวั ฒ นธรรม และสถาบั น วิ จั ย ในการกํ า หนด
สะทอนสังคมเรื่องภูมิปญญาความเชื่อดาน
บทบาทการทํานุบํารุง เชน ในสวนของการกําหนด
เครื่องรางของขลังยอดนิยมปากน้ําโพ”
นโยบายทางวิจัย ทางวัฒนธรรมในระดับหนวยงาน 
๓. โครงการพิธีถวายชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ
ตาง ๆ รวมถึ งร ว มกํ าหนดนโยบายในการอนุ รัก ษ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และพิธีสดุดีพระคุณพอ
ฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่องในวันพอแหงชาติ
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดย 


 ๔. โครงการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหมไทย
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุน 


 ๕. โครงการการจัดงานประเพณีตรุษจีนปากน้ําโพ
ทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป



 ๖. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The
๑.๓ ส ง เสริ ม การบู ร ณาการองค ค วามรู ด า น
international Conference on Arts and
ศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม กับ
Cultures in Creative Economy
การเรี ย นการสอน กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา และการ 


 ๗. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
ทองเที่ยว
แผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานดานศิลปะและ
๑.๔ การรว มกํ าหนดนโยบายที่ เกี่ ย วข อ งโดย
วัฒนธรรม
ประสานสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมร ว มกั บ 


 ๘. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
๒. จั ด ทํ าฐานข อมู ล ด า นการทํ า นุ บํ า รุงศิ ล ปะและ
“วันอนุรักษมรดกไทย”

๒๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาหมาย
กลุมงาน
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
วัฒนธรรม



 ๙. โครงการลงนามความรวมมือ แลกเปลี่ยน
๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยหลัก
วัฒนธรรม และศึกษาดูงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
ที่สรางรูปแบบแนวทางในการประสานและรวบรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. โครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและ


๒.๒ สํานักศิลปะและวัฒ นธรรมทําหนาที่เป น
หารือเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗
หน ว ยงานในการสร า งแนวทางความร ว มมื อ และ
The international Conference on Arts and
ประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและ
Cultures in Creative Economy
วัฒนธรรม



 ๑๑. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
๒.๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักที่สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือ 
๑๒. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
แนวทางในการจัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุง
มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป และ
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัย
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
สามารถเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
๓ . ฟ นฟู และอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มศิ ล ป กรรม 
๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหงโลก

ตลอดจนอนุ รั ก ษ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
กวางรุนเยาวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป Youth
สิ่งแวดลอมทองถิ่น
Researcher training Center for 70th
๓.๑ ประสานความร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน องค ก ร
Anniversary king Rama 9
ปกครองส ว นท องถิ่ น ในการศึ กษา รวบรวมข อมู ล 
๑๔. โครงการบริการวิชาการเรื่อง “ภาพสะทอน


๒๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาหมาย
กลุมงาน
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
สังคมเรื่องภูมิปญญาความเชื่อดานเครื่องรางของ
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษส่งิ แวดลอมธรรมชาติ
ขลังยอดนิยมปากน้ําโพ”
และศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบ 


 ๑๕. โครงการคัดเลือกศิลปน “รางวัลแหงความดี
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะทางกายภาพที่ อ ยู โ ดยรอบ
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
แหล ง ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม และเสริ ม สร า ง 


 ๑๖. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
ศั ก ยภาพของเครื อ ข า ยให ส ามารถดํ า เนิ น การ
บรมโอรสาธิ ราช เจ าฟ ามหาวชิ ราลงกรณ สยาม
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยาง
มกุ ฎ ราช กุ ม ารเนื่ อ งใน โอกาสวั น เฉลิ ม พ ระ
มีประสิทธิภาพ
ชนมพรรษา



 ๑๗. โครงการ “พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแมเนื่องในวันแม
แหงชาติ”



 ๑๘. โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
๑๙. โครงการบริการวิชาการ เรื่องอบรมภาวะ


ผูน ําทางคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาแกนนํา
Youth Ethic Moral leadership Training
Camp.



 ๒๐. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๒๑. โครการเสวนาทางวิชาการ “สานสุนทรีย สี่


แควศิลป : มองอดีต ปจจุบัน ผานดนตรี กวี ศิลป

๒๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาหมาย
กลุมงาน
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
ประวัติศาสตร ภาพถายนครสวรรค”



 ๒๒. การจัดทําฐานขอมูลหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค



 ๒๓. โครงการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน”
๒๔. โครงการจัดพิมพหนังสือพืชผักพื้นบาน ใน


โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี
๒๕. โครงการจัดพิมพหนังสือพืชหัวพื้นเมืองใน


โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี
๒๖. โครงการจัดทําหนังสือปญหามลพิษใน


สิ่งแวดลอมกับความหลากหลายของพืช และอบรม
บุคลากรทางการศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาชนทั่วไป



 ๒๗. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับการสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔ การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาหมาย
กลุมงาน
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
รับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) แบบมีสวนรวม”



 ๒๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช
สวนพฤกษศาสตรเพื่อบูรณาการสูการเรียนการ
สอน”



 ๒๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎหมาย
ทรัพยากร กับการอนุรักษพันธุกรรมพืช”



 ๓๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหญาแฝก
เพื่ออนุรักษดินและน้ํา



 ๓๑. โครงการ “อบรมฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถิ่น”

๒๗

KPI Template
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
๑. มีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร
ขอมูลได
๔. มีกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
รวม

เกณฑการใหคะแนน

น้ําหนัก
(รอยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

๒๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑๐๐

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนนถวง
ดําเนินงาน
ที่ได
น้ําหนัก

๒๘

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหครอบคลุมตามพันธกิจดานศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย โดยเนนบริการการเรียนรูทางวัฒนธรรมและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม
เปนแนวทางใหบุคลากรไดเห็นภาพรวม และทิศทางในการปฏิบัติการใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆโดยมีการระบุใหหนวยงานระดับคณะ และเทียบเทา เปนผูกํากับดูแลตัวชี้วัด เพื่อเก็บขอมูลและรับผิดชอบดําเนินการ
เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
๔. มีการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. มีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการดําเนินงานดานการ รองอธิการบดี ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพรขอมูลได รองอธิการบดี ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ๕ คณะ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ๕ คณะ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่

๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔. มีกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
รองอธิการบดี ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ๕ คณะ
ศิลปกรรมทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่

๒๙

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการตามแผน กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหไดผลผลิตและผลลัพธ ตามเปาหมายที่กําหนดนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดกําหนดใหทุกกลุม
งานไดดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดยจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการประเมินที่เกี่ยวของ เชน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน
องคประกอบสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๑.
๒.
การปฏิบัติ
๓.
๔.
๕.

การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ถายทอดแนวทางการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปเปนแนวทางใน
จัดทํางบประมาณรายจายตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วางแผนและบริหารโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

๓๐

กระบวนการการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
การติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
เปาหมายและขอบเขตของโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ
และงบประมาณโครงการ
ติดตามคืบหนาตามแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ
ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน
ติดตามปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา

การดําเนินงาน

• ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติใหดําเนินโครงการ
• ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ

• จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) งบประมาณ (Cost) ที่ตองชัดเจน

และสอดคลองกัน
• ใชเปนแผนอางอิงในการติดตามความคืบหนาของโครงการและสามารถแกไขปญหาได
อยางเปนระบบ
• ติดตามความคืบหนาตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่
ดําเนินการไดจริง ณ เวลาปจจุบัน

• วิเคราะหความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณคุณภาพ และระยะเวลา
• พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อให

โครงการจะบรรลุเปาหมายที่กําหนด
• ประมวลผลปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
• บุคลากร (Man)
• การบริหารจัดการ (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ (Material)
• งบประมาณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภาวะแวดลอม (Environment)

๓๑

การรายงานผลการดําเนินการการปฏิบัติราชการ
ในการดําเนินการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปนระยะอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินจากหนวยงานที่มาประเมินทั้งหนวยงานภายในและภายนอก ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

การรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

*****************************

