แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓๖

บทนํา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔
และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ด ทํ าแผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ กํ าหนดให
คณะรั ฐ มนตรี ต อ งจั ด ให มี แ ผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ตลอดระยะเวลา ๔ ป ข องการบริห ารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดินแลวใหประกาศใช ซึ่งสวน
ราชการตองนําแผนการบริหารราชการแผนดินมาใชเปนกรอบสําหรับการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะ ๔ ป ของสวนราชการตอไป และจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป เพื่อใหทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
ระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดทําแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิเคราะหใหสอดคลองกับนโยบายเรงดวนและนโยบายดานศาสนา
ศิล ปะและวัฒ นธรรมของรัฐ บาล แผนการบริห ารราชการแผน ดิ น แผนพัฒ นาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา แผน
ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และแผนกลยุ ท ธ ก ารทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการวิเคราะหและปรับแผนการดําเนินงานของแผนงาน/
โครงการ ในแผนทํ านุ บํ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ป งบประมาณ ๒๕๕๙ ให ส อดคล องกั บ นโยบายรัฐ บาล โดย
วิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม กับงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ที่จะดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๕๙

๓๗

สารบัญ
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนทีย่ ุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตัวชี้วัด ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และ
แผนงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๙
งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ

๓๘

หนา
๑
๑
๔
๕
๘
๙
๑๑
๑๓
๒๕
๓๒
๓๓
๓๕

แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
และจุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา (สวนของมหาวิทยาลัย)
เปนมหาวิทยาลัยของชาวบาน นําวิชาการสูชุมชน
วิสัยทัศน (สวนของมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจ (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
๒. วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. บริการวิชาการแกสังคม
๔. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
๕. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสู
มาตรฐานสากล
๒. สรางความรู และนวัตกรรม นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล
ชุมชน องคกร และภาคการผลิต
๓. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ของทองถิ่นไทย
๔. ฟนฟูและสืบสานคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดี
งาม ภูมิปญญาทองถิ่น และสิ่งแวดลอมทองถิ่น
๕. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน
๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม
๒. มีผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น และผลงานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เหมาะสมและทั่วถึง
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๔. มีการอนุรักษ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๑

๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐาน
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญา* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
วิสัยทัศน* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อให
ไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. ประสานความรวมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
๒. ประสานความรวมมือการวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. บริการวิชาการแกสังคม
๔. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๕. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. รวมสงเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษา พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ
๒. สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน
และองคกร
๓. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่น
๔. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๕. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ
การเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. เยาวชนและนักศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงามเปน
ที่ยอมรับของสังคม
๒. มีฐานขอมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น
๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น

๒

๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
วัฒนธรรมศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยในการ
กําหนดบทบาทการทํานุบํารุง เชน ในสวนของการกําหนดนโยบายทางวิจัย ทางวัฒนธรรมใน
ระดับหนวยงานตาง ๆ รวมถึงรวมกําหนดนโยบายในการอนุรักษฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และ
เปนทุนทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับ
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ การรวมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของโดยประสานสํานักศิลปะละวัฒนธรรมรวมกับ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
๒. จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยหลักที่สรางรูปแบบแนวทางในการประสานและ
รวบรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมทําหนาที่เปนหนวยงานในการสรางแนวทางความรวมมือ
และประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนสงเสริมและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ และแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ทองถิ่น

๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูล
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธี
เปนระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยูโดยรอบแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม และ
เสริมสรางศักยภาพของเครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เพื่อรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค แลวนําขอมูลมาจัดทํา
เปนฐานขอมูลทางวัฒนธรรม
๔. เพื่อสนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
จากการวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน โดยการวิเคราะห SWOT Analysis เพื่อเปนฐานไปสูการกําหนด
ทิศทางการพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
๑. มีหอวัฒนธรรมที่เปนแหลงเผยแพรและมีภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่เสริมสรางสุนทรียภาพของชีวิต
๒. มีโครงสรางองคกรที่เนนการมีสวนรวม มีขอบเขตการทํางาน และกําหนดบทบาทภาระหนาที่
รับผิดชอบของบุคลากรไวอยางชัดเจน
๓. ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีความมุงมั่นในการทํางาน รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
จุดออน (Weakness)
๑. การดําเนินงานยังไมตอบสนองความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางครบถวน
๒. ขาดระยะเวลาในการจัดเตรียมงานเนื่องจากมีการจัดกิจกรรม/โครงการติดตอกันจํานวนมาก
๓. จํานวนบุคลากรนอยไมเพียงพอตอปริมาณงาน
โอกาส (Opportunity)
๑. อยูในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ
๒. อยูในแหลงขอมูลประวัติศาสตรทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีองคกรภายนอกที่เขมแข็งในการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมรวมกัน
อุปสรรค (Threat)
๑. ขาดการเรียนรูวัฒนธรรมในอดีตทําใหขาดชวงในการเรียนรูประวัติศาสตรในอดีต
๒. ขาดการสืบทอดจากรุนสูรุน คนรุนใหมยังขาดความสนใจในการอนุรักษ เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
๓. การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว

๔

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน

สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการ
เรียนรูว ัฒนธรรมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหได
มาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:

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

1. สรางโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่นอยางทั่วถึง
2. พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียน การสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของ
ผูเรียน
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพที่
ไดมาตรฐาน
4. 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 :
การอนุรักษศลิ ปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
ชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาประสงคที่ ๕ :
ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
เปาประสงคที่ ๖ :
มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล

๖

๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น 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

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:

สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:

สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:

ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สืบสานโครงการพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :

ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:

ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุก
ระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพสูม าตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:

สรางความรู และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู
การปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน
องคกรและภาคการผลิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:

ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมทีม่ ีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิน่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :

ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

อนุรักษ ฟน ฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:

สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการ
เรียนรูว ัฒนธรรมศึกษา

เปาประสงคที่ ๑:

บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ทางวัฒนธรรมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม

เปาประสงคที่ ๒:

มีฐานขอมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตอยอดภูมิปญ
 ญาสูก ารพัฒนาทองถิน่

เปาประสงคที่ ๓:

บุคลากรและหนวยงานทองถิน่ ไดรับการบริการ
วิชาการทีม่ ีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๔ :

มีการอนุรกั ษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถิน่ เพือ่ การเรียนรู และ
สรางสรรค

๑.๑ เสริมสรางการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๑.๒ สรางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

๒.๑ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒.๒ สนับสนุนนักวิจัยทองถิ่นรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมที่ ผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๒.๓ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒.๔ สงเสริม เผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ
๓.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ
๓.๒ พัฒนาและบริการการเรียนรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๓ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
๓.๔ ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในการทําการคนควาขอมูลเบื้องตนเพื่อตอยอดในการทํางานวิจัย

๔.๑ สรางความรวมมือ ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการเปนที่ปรึกษา ดานศิลปวัฒนธรรมและสรางมูลคาเพิ่มให
กลุมสนใจและกลุมอาชีพตางๆ ในทองถิ่น กลุมศิลปนชาวบาน ปราชญทองถิ่น
๔.๒ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย - นิทรรศการหมุนเวียนตามโอกาสและวาระสําคัญตางๆ
- จัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
- รณรงคใหนักศึกษายึดมั่นคานิยมกุลบุตร กุลสตรีที่พึงประสงค - ธรรมนูญชีวิต
๔.๓ สรางเครือขายในการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:

เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหได
มาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาประสงคที่ ๕:

ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมี
โลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
วัฒนธรรมศึกษา

เปาประสงคที่ ๖:

มีระบบบริหารจัดการทีด่ ีไดมาตรฐาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๗

๕.๑ ปรับกระบวนทัศนครู บุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมใหปราชญ กลุมแกนนํา และผูรูถายทอดความรู และ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
๕.๒ ประสานความรวมมือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร สาขาวิชา
ศิลปะ ในการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
๕.๓ สรางเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดขึ้นในระดับตนสังกัดระดับโรงเรียนและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู

๖.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๖.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

แผนที่ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
มิติที่ ๑
ดานประสิทธิผล

บุคลากรมีคุณภาพองคกรเปนแหลงภูมิ
ปญญาแหงการเรียนรู

มิติที่ ๒
ดานคุณภาพการใหบริการ

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

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

มิติที่ ๔
ดานการพัฒนาองคกร

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

บริการทางวิชาการ
ตามพันธกิจ

ถายทอดองคความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น

สํารวจความตองการ
ชุมชน/ทองถิ่น
สรา งองคความรู ผลงานวิ จั ย
และนวัตกรรม

มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๘

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัด (KPI) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
๑. มีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

๒. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

๑
มีกิจกรรม/
โครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไมนอยกวา ๑๒
กิจกรรม/โครงการ

เกณฑการประเมิน
๒
๓
มีการติดตามการ
มีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ดําเนินกิจกรรม/
โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตาม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
แผน ไมนอยกวา
วัฒนธรรม
รอยละ ๘๐

มีการเจรา หารือ/ มีการลงนามความ
ประชุมกับเครือขาย รวมมือในบันทึก
ขอตก (MOU) กับ
เครือขาย

๙

๔
มีการประเมินผล
การดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

มีการทํากิจกรรม/ มีการประเมินผล
โครงการรวมกันกับ การดําเนิน
เครือขาย อยาง
กิจกรรม/โครงการ
นอย ๑ กิจกรรม/
โครงการ

๕
กิจกรรม/โครงการ
บรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค/
เปาหมายจาก
กิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมด ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ และมี
การนําผลการ
ประเมินมาเปน
ขอพิจารณาในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
บรรลุตาม
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค/
เปาหมาย ไมนอย
กวารอยละ ๙๐
และมีการนําผลการ
ประเมินมาเปน
ขอพิจารณาในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
๑
๒
๓
๓. มีการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมที่
มีการศึกษาและ
มีการออกแบบ
มีการจัดเก็บขอมูล
สามารถเผยแพรขอมูลได
รวบรวมขอมูลดาน ทางดานสารสนเทศ ศิลปะและ
ศิลปะและ
และจัดทํา
วัฒนธรรมเขาสู
วัฒนธรรมอยาง
ฐานขอมูลตาม
ฐานขอมูล
นอยปละ ๑ เรื่อง รูปแบบที่กําหนดไว
และกําหนดรูปแบบ
ของฐานขอมูล
๔. มีกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษ
มีกิจกรรม/
มีการดําเนิน
มีการติดตามการ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น โครงการในการ
กิจกรรม/โครงการ ดําเนินกิจกรรม/
ฟนฟูและอนุรักษ ฟนฟูและอนุรักษ โครงการ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
ในการฟนฟูและ
ธรรมชาติและ
ธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถิ่น ศิลปกรรมทองถิ่น ธรรมชาติและ
ตามแผนไมนอย
ศิลปกรรมทองถิ่น
ไมนอยกวา ๓
กิจกรรม/โครงการ กวา รอยละ ๘๐

๑๐

๔
ฐานขอมูลมีความ
สมบูรณ สามารถ
เผยแพรไดใน
ระดับชาติ

๕
ฐานขอมูลมีความ
สมบูรณ สามารถ
เผยแพรไดในระดับ
นานาชาติ

มีการประเมินผล
การดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ในการฟนฟูและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น

กิจกรรม/โครงการ
บรรลุความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค/
เปาหมายจาก
กิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมด ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ และมี
การนําผลการ
ประเมินมาเปน
ขอพิจารณาในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเด็น
ยุทธศาสตร
๔. ฟนฟูและสืบสาน
คุณคา ความ
หลากหลาย ของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่
เปนวิถีชีวิต ประเพณี
คานิยมที่ดีงามภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
๔. การอนุรักษศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาชาวบาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อ
การเรียนรูและ
สรางสรรค

ตัวชี้วัด
๑. มีกิจกรรมการอนุรักษ
ฟนฟู และพัฒนาการ
ดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. มีการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงาน
ตางๆ ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

๓. มีการจัดทําฐานขอมูล
ทางวัฒนธรรมที่สามารถ
เผยแพรขอมูลได

เปาหมาย
ป ๕๙
๔ ขอ

๔ ขอ

๔ ขอ

๑๑

กลยุทธและมาตรการ
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อ
เปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และสถาบันวิจัยในการกําหนดบทบาทการ
ทํานุบํารุง เชน ในสวนของการกําหนดนโยบายทางวิจัย
ทางวัฒนธรรมในระดับหนวยงานตาง ๆ รวมถึงรวม
กําหนดนโยบายในการอนุรักษฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดย
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทาง
สังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม กับการเรียน
การสอน กิจกรรมนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ การรวมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของโดย
ประสานสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
๒. จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยหลักที่
สรางรูปแบบแนวทางในการประสานและรวบรวมในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมทําหนาที่เปน
หนวยงานในการสรางแนวทางความรวมมือและ

กลุมงาน
รับผิดชอบ
๑. สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

๔. มีกิจกรรมการฟนฟู
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น

เปาหมาย
ป ๕๙

๔ ขอ

๑๒

กลยุทธและมาตรการ
ประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลัก
ที่สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ และแนวทาง
ในการจัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัย
สามารถเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจน
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยูโดยรอบแหลง
ธรรมชาติและศิลปกรรม และเสริมสรางศักยภาพของ
เครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมงาน
รับผิดชอบ

แผนงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔

การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค

กลยุทธที่ ๑ สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยในการกําหนดบทบาทการทํานุบํารุง เชน ในสวนของการกําหนดนโยบาย
ทางวิจัย ทางวัฒนธรรมในระดับหนวยงานตาง ๆ รวมถึงรวมกําหนดนโยบายในการอนุรักษฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ การรวมกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของโดยประสานสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓

เปาหมาย ๕๙
๔ ขอ
๔ ขอ

งบประมาณ
แผนดิน
๕,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
-

งบประมาณ
ภายนอก
-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ต.ค.๕๘ – ก.ย.
๕๙

-

๑๐๐,๐๐๐

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑

ธ.ค.๕๘

๕๑,๐๐๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔. โครงการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นป
ตัวชี้วัดที่
ใหมไทย ประจําป ๒๕๕๙
๑
๕. โครงการการจัดงานประเพณีตรุษจีน ตัวชี้วดั ที่
ปากน้ําโพ ประจําป ๒๕๕๙
๑,๒
๖. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่
ครั้งที่ ๖The international
๑,๒
Conference on Arts and Cultures in
Creative Economy “วิถีศิลป ถิ่นมังกร
สี่แคว เผยแพรวัฒนธรรมสูสายตาโลก”

ม.ค.๕๙

๒๕,๐๐๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ก.พ.๕๙

๒๕,๐๐๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ก.พ.๕๙

-

-

โครงการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

๑. โครงการสงเสริมเอกลักษณไทย รวม
แตงกายดวยผาไทยและใชเลขไทยในทุก
โอกาส
๒. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม เรื่อง “
ภาพสะทอนสังคมเรื่องภูมิปญญาความ
เชื่อดานเครื่องรางของขลังยอดนิยม
ปากน้ําโพ”
๓. โครงการพิธีถวายชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และพิธีสดุดี
พระคุณพอ เนื่องในวันพอแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๘

ตัวชี้วัดที่
๑

ต.ค.๕๘ – ก.ย.
๕๙

ตัวชี้วัดที่
๑,๒

๑๔

ผูรับผิดชอบ

๑,๑๒๙,๐๐๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(งบประมาณ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ
และเครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย)

ก.พ. – มี.ค.๕๙

งบประมาณ
แผนดิน
๖๐,๔๑๐

งบประมาณ
รายได
-

งบประมาณ
ภายนอก
-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑

เม.ษ.๕๙

๒๕,๒๐๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑

พ.ค.๕๙

๑๓๒,๙๐๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑,๒

พ.ค.๕๙

๒๘,๕๓๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑

มิ.ย.๕๙

-

๓๘,๒๘๐

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑,๒

มิ.ย.๕๙

-

๖,๕๐๐

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

๗. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัด
กาญจนบุรี
๘. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ
ครบ ๖๑ พรรษา และ“วันอนุรักษมรดก
ไทย”
๙. โครงการลงนามความรวมมือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัด
สงขลา พัทลุง และสตูล
๑๐. โครงการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานและหารือเตรียมงานประชุม
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗ The
international Conference on Arts
and Cultures in Creative Economy
รวมกับเครือขายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย
๑๑. โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑๒. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย

ตัวชี้วัดที่
๑

๑๕

ผูรับผิดชอบ

โครงการ
ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ป และเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔
พรรษา
๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะ
วิจัยแหงโลกกวางรุนเยาวฉลองสิริราช
สมบัติครบ ๗๐ ป Youth Researcher
training Center for ๗๐th Anniversary
king Rama ๙
๑๔. โครงการบริการวิชาการเรื่อง “ภาพ
สะทอนสังคมเรื่องภูมิปญญาความเชื่อ
ดานเครื่องรางของขลังยอดนิยมปากน้ํา
โพ”
๑๕. โครงการคัดเลือกศิลปน “รางวัลแหง
ความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
๑๖. โครงการพิ ธี ถวายพระพรชั ย มงคล
สมเด็ จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟ ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องใน
โอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ๖๔
พรรษา ประจําป ๒๕๕๙
๑๗. โครงการ “พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธี
สดุดีพระคุณแมเนื่องในวันแมแหงชาติ”
ประจําป ๒๕๕๙

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่
๑

มิ.ย.๕๙

-

๒๖,๐๐๐

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑,๒

ก.ค.๕๙

-

๖๑,๐๕๐

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑

ก.ค.๕๙

-

๓๕,๐๐๐

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ก.ค.๕๙

๒๓,๐๐๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่
๑

ส.ค.๕๙

๒๙,๐๐๐

-

-

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๖

ส.ค.๕๙

งบประมาณ
แผนดิน
๓๒,๓๐๐
(เงินสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม)

งบประมาณ
รายได
-

ตัวชี้วัดที่
๑

ส.ค.๕๙

-

๔๕,๐๐๐

๒๐. โครการเสวนาทางวิชาการ “สาน
สุนทรีย สี่แควศิลป : มองอดีต ปจจุบัน
ผานดนตรี กวี ศิลป ประวัติศาสตร
ภาพถายนครสวรรค”

ตัวชี้วัดที่
๑,๒

ก.ย.๕๙

๑๕๐,๐๐๐

-

-

๒๑. อบรมสรางเสริมประสบการณดาน
ศิลปวัฒนธรรม
๒๒. โครงการศิลปวัฒนธรรมการแสดง
นาฏศิลปอาเซียนครั้งที่ ๓
๒๓. โครงการบูรณาการวิชาการกับการ
เรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม
๒๔. โครงการสรางเสริมประสบการณ
ดานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓

ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑,๒
ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑

ต.ค. – ธ.ค.๕๘

-

๙๗,๒๒๐

-

ม.ค. – มี.ค.๕๙

-

๕๒,๕๖๐

-

ม.ค. – มี.ค.๕๙

-

๓๐,๐๐๐

-

ม.ค. – มี.ค.๕๙

-

๓๓,๖๐๐

-

โครงการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

๑๘. โครงการวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๙๔ ป

ตัวชี้วัดที่
๑

๑๙. โครงการบริการวิชาการ เรื่องอบรม
ภาวะผูนําทางคุณธรรมจริยธรรมแก
นักศึกษาแกนนําYouth Ethic Moral
leadership Training Camp.

๑๗

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
ภายนอก
๓๗,๐๐๐
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(เงินงบประมาณ
จากฝายทรัพยสิน
และรายไดของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค)
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคฯ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ม.ค. – มี.ค.๕๙

งบประมาณ
แผนดิน
-

งบประมาณ
รายได
๑๕,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
-

ม.ค. – มี.ค.๕๙

-

๑๕,๐๐๐

-

เม.ย. – มิ.ย.๕๙

-

๑๑,๘๕๖

-

เม.ย. – มิ.ย.๕๙

-

๖๘,๔๐๐

-

เม.ย. – มิ.ย.๕๙

-

๒๐,๐๐๐

-

เม.ย. – มิ.ย.๕๙

-

๓๐,๐๐๐

-

ก.ค. – ก.ย. ๕๙

-

๒,๔๙๒

-

ตัวชี้วัดที่
๑

ก.ค. – ก.ย. ๕๙

-

๒๙,๐๘๘

-

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ตัวชี้วัดที่
๑

ก.ค. – ก.ย. ๕๙

-

๑๐,๗๒๐

-

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ตัวชี้วัดที่
๑

ม.ค. – มี.ค.๕๙

-

๑๐๐,๐๐๐

-

คณะครุศาสตร

โครงการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

๒๕. โครงการการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒๖. โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน
๒๗. โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ
๒๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิรานุ
รักษ (ทําศรีษะโขน)
๒๙. การสาธิตคีตวรรณกรรม : เพลง
พื้นบาน
๓๐. โครงการสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม "งานบายศรีสูขวัญ"
๓๑. โครงการสรางเสริมประสบการณ
ดานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ “สาน
สัมพันธนครสวรรค – อยุธยา”
๓๒. โครงการสรางเสริมประสบการณ
ดานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
๓๓. โครงการและสรางเสริม
ประสบการณ ครั้งที่ ๒ “พิพิธภัณฑจัน
เสน และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จ
พระนารายณ”
๓๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (การแสดงลิเกครุศาสตร)

ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑,๒
ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑

๑๘

ผูรับผิดชอบ
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

โครงการ
๓๕. โครงการสืบสานคุณคาวัฒนธรรม
ไทย คณะวิทยาการจัดการ
๓๖. โครงการแขงขันหมากรุกไทย วัน
อนุรักษมรดกไทย ครั้งที่ ๑๕
๓๗. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓๘. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ตัวชี้วัดที่
๑,๒
ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑
ตัวชี้วัดที่
๑

ต.ค.๕๘ – ก.ย.
๕๙
ม.ค. – มิ.ย.๕๙
ต.ค.๕๘ – ก.ย.
๕๙
ต.ค.๕๘ – ก.ย.
๕๙

งบประมาณ
แผนดิน
-

งบประมาณ
รายได
๒๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
-

คณะวิทยาการจัดการ

-

๒๐๐,๐๐๐

-

คณะวิทยาการจัดการ

-

๗๑๔,๒๐๐

-

๒๑๐,๐๐๐

-

-

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

๑๙

ผูรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔

การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค

กลยุทธที่ ๒ จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยหลักที่สรางรูปแบบแนวทางในการประสานและรวบรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมทําหนาที่เปนหนวยงานในการสรางแนวทางความรวมมือและประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒.๓ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ
และแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๓. มีการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพรขอมูลได
โครงการ

ตัวชี้วัด

๑. การจัดทําฐานขอมูลหอวัฒนธรรม ตัวชี้วัดที่
จังหวัดนครสวรรค
๓

ระยะเวลา
ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

เปาหมาย ๕๙
๔ ขอ
งบประมาณ
แผนดิน
-

๒๐

งบประมาณ
รายได
-

งบประมาณ
ภายนอก
-

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๔

การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค

กลยุทธที่ ๓ ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยูโดยรอบ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม และเสริมสรางศักยภาพของเครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๔. มีกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น

๒๑

เปาหมาย ๕๙
๔ ขอ

มี.ค.๕๙

งบประมาณ
แผนดิน
๒๐๒,๖๐๐

งบประมาณ
รายได
-

งบประมาณ
ภายนอก
-

พ.ค. – ก.ย.๕๙

๒๕๐,๐๐๐

-

-

พ.ค. – ก.ย.๕๙

๒๕๐,๐๐๐

-

-

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคฯ

มิ.ย. – ก.ย.๕๙

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคฯ

มิ.ย.๕๙

๓๖,๔๒๐

-

-

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถชี ีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคฯ

โครงการ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

๑. โครงการ การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดู
ทรัพยสิ่งสินตน”

ตัวชี้วัดที่
๔

๒. โครงการจัดพิมพหนังสือพืชผัก
ตัวชี้วัดที่
พื้นบาน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรม
๔
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี
๓. โครงการจัดพิมพหนังสือพืชหัว
ตัวชี้วดั ที่
พื้นเมืองในโครงการอนุรักษพันธุกรรม
๔
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี
๔. โครงการจัดทําหนังสือปญหามลพิษ ตัวชี้วดั ที่
ในสิ่งแวดลอมกับความหลากหลาย
๔
ของพืช และอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนทั่วไป
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับการสนอง
พระราชดําริโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

ตัวชี้วัดที่
๔

๒๒

ผูรับผิดชอบ
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคฯ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

ตัวชี้วัดที่
๔

มิ.ย.๕๙

๓๖,๘๒๐

-

-

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“กฎหมายทรัพยากร กับการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช”

ตัวชี้วัดที่
๔

ส.ค.๕๙

๒๔,๐๔๒.๕๐

-

-

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
หญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและน้ํา

ตัวชี้วัดที่
๔

ส.ค.๕๙

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๙. โครงการ “อบรมฐานขอมูล
ทรัพยากรทองถิ่น”

ตัวชี้วัดที่
๔

ส.ค.๕๙

๑๐๐,๐๐๐

-

-

โครงการ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) แบบมีสวนรวม”
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การใชสวนพฤกษศาสตรเพื่อบูรณา
การสูการเรียนการสอน”

๒๓

ผูรับผิดชอบ

ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สรุป
โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟู และสืบสานคุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิตประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ ๒ จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๓ ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น
รวม

จํานวน
โครงการ
๓๘

งบประมาณ
แผนดิน
๗๙๗,๓๔๐

งบประมาณ
รายได
๑,๙๖๑,๙๖๖

งบประมาณ
ภายนอก
๑,๑๖๖,๐๐๐

๓,๙๒๕,๓๐๖

๑

-

-

-

-

๙

๑,๐๙๙,๘๘๒.๕๐

-

-

๑,๐๙๙,๘๘๒.๕๐

๔๘

๑,๘๙๗,๒๒๒.๕๐

๑,๙๖๑,๙๖๖

๑,๑๖๖,๐๐๐

๕,๐๒๕,๑๘๘.๕๐

๒๔

รวม

งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และงบประมาณจากภายนอก
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏไดจัดสรรงบประมาณรายจายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามโครงการที่ไดรับอนุมัติของหนวยงาน ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๑. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
(๑) จัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการจัดสรรของสํานักงบประมาณ
(๒) จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการประจําป
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(๓) การจัดทําโครงการของแตละหนวยงานใหมีการวิเคราะหและวางแผนรายละเอียด แผนดําเนิน
โครงการ โดยใหครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ
ผลกระทบของโครงการ ความคุมคาของโครงการ ความพรอมในการดําเนินโครงการและ
ความเสี่ยงของโครงการ
(๔) การวางแผนและบริหารโครงการแตละหนวยงาน ใหดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการที่ผานมา
ขั้นตอนที่ ๒ ริเริ่มโครงการใหมและวิเคราะหเบื้องตน
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผลการใชงานและการติดตาม / ปรับปรุง / แกไข
๒. งบประมาณรายจาย ตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายการ

หนวยงาน

๑. โครงการสงเสริม
เอกลักษณไทย รวมแตงกาย
ดวยผาไทยและใชเลขไทยใน
ทุกโอกาส
๒. โครงการวิจัยทาง
วัฒนธรรม เรื่อง “ ภาพ
สะทอนสังคมเรื่องภูมิปญญา
ความเชื่อดานเครื่องรางของ
ขลังยอดนิยมปากน้าํ โพ”
๓. โครงการพิธีถวายชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘
พรรษา และพิธสี ดุดีพระคุณ
พอ เนื่องในวันพอแหงชาติ

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ
แผนดิน
๕,๐๐๐

งบประมาณ งบประมาณ
รายได
ภายนอก
-

รวม
๕,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๕๑,๐๐๐

-

-

๕๑,๐๐๐

๒๕

รายการ

หนวยงาน

ประจําป ๒๕๕๘
๔. โครงการทําบุญตักบาตรใน
วันขึ้นปใหมไทย ประจําป
๒๕๕๙
๕. โครงการการจัดงาน
ประเพณีตรุษจีนปากน้าํ โพ
ประจําป ๒๕๕๙
๖. โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ ๖The
international Conference
on Arts and Cultures in
Creative Economy “วิถี
ศิลป ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร
วัฒนธรรมสูสายตาโลก”
๗. โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน และศึกษาดูงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ณ
จังหวัดกาญจนบุรี
๘. โครงการพิธีถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมายุ ครบ ๖๑ พรรษา
และ“วันอนุรักษมรดกไทย”
๙. โครงการลงนามความ
รวมมือ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และศึกษาดูงานดานศิลปะ
และวัฒนธรรม ณ จังหวัด
สงขลา พัทลุง และสตูล
๑๐. โครงการประชุมสรุปผล
การดําเนินงานและหารือ
เตรียมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ ๗ The
international Conference
on Arts and Cultures in
Creative Economy รวมกับ
เครือขายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ งบประมาณ
รายได
ภายนอก

รวม

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๕,๐๐๐

-

-

๒๕,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๕,๐๐๐

-

-

๒๕,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

-

๑,๑๒๙,๐๐๐

๑,๑๒๙,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๖๐,๔๑๐

-

-

๖๐,๔๑๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๕,๒๐๐

-

-

๒๕,๒๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๓๒,๙๐๐

-

-

๑๓๒,๙๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๘,๕๓๐

-

-

๒๘,๕๓๐

๒๖

รายการ

หนวยงาน

๑๑. โครงการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒. โครงการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
๗๐ ป และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔
พรรษา
๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุน
เยาวฉลองสิริราชสมบัติครบ
๗๐ ป Youth Researcher
training Center for ๗๐th
Anniversary king Rama ๙
๑๔. โครงการบริการวิชาการ
เรื่อง “ภาพสะทอนสังคมเรื่อง
ภูมิปญญาความเชื่อดาน
เครื่องรางของขลังยอดนิยม
ปากน้าํ โพ”
๑๕. โครงการคัดเลือกศิลปน
“รางวัลแหงความดี ศิลปน
แหงลุมน้ําเจาพระยา”
๑๖. โครงการพิธีถวายพระพร
ชั ย ม งค ลส ม เด็ จพ ระบ รม
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรา
ลงกรณ สยามมกุฎ ราชกุม าร
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชน ม พ รรษ า ๖ ๔ พ รรษ า
ประจําป ๒๕๕๙
๑๗. โครงการ “พิธีถวายชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และพิธสี ดุดี

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ
แผนดิน
-

งบประมาณ งบประมาณ
รายได
ภายนอก
๓๘,๒๘๐
-

รวม
๓๘,๒๘๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

๖,๕๐๐

-

๖,๕๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

๒๖,๐๐๐

-

๒๖,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

๖๑,๐๕๐

-

๖๑,๐๕๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

๓๕,๐๐๐

-

๓๕,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๓,๐๐๐

-

-

๒๓,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๙,๐๐๐

-

-

๒๙,๐๐๐

๒๗

รายการ

หนวยงาน

พระคุณแมเนื่องในวันแม
แหงชาติ”ประจําป ๒๕๕๙
๑๘. โครงการวันคลายวัน
สํานักศิลปะและ
สถาปนามหาวิทยาลัย
วัฒนธรรม
ครบรอบ ๙๔ ป
๑๙. โครงการบริการวิชาการ
สํานักศิลปะและ
เรื่องอบรมภาวะผูนําทาง
วัฒนธรรม
คุณธรรมจริยธรรมแก
นักศึกษาแกนนําYouth Ethic
Moral leadership Training
Camp.
๒๐. โครการเสวนาทาง
ศูนยความหลากหลาย
วิชาการ “สานสุนทรีย สี่แคว ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
ศิลป : มองอดีต ปจจุบนั ผาน
ภูมปิ ญญาทองถิ่น
ดนตรี กวี ศิลป ประวัติศาสตร รวมกับสํานักศิลปะและ
ภาพถายนครสวรรค”
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคฯ

๒๑. อบรมสรางเสริม
ประสบการณดาน
ศิลปวัฒนธรรม
๒๒. โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง
นาฏศิลปอาเซียนครั้งที่ ๓
๒๓. โครงการบูรณาการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนกับศิลปวัฒนธรรม
๒๔. โครงการสรางเสริม
ประสบการณดาน
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓
๒๕. โครงการการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๒๖. โครงการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน
๒๗. โครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
๒๘. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการศิรานุรักษ (ทํา

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ งบประมาณ
รายได
ภายนอก

รวม

๓๒,๓๐๐

-

๓๗,๐๐๐

๖๙,๓๐๐

-

๔๕,๐๐๐

-

๔๕,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-

-

๑๕๐,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๙๗,๒๒๐

-

๙๗,๒๒๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๕๒,๕๖๐

-

๕๒,๕๖๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๓๓,๖๐๐

-

๓๓,๖๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๑๕,๐๐๐

-

๑๕,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๑๕,๐๐๐

-

๑๕,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๑๑,๘๕๖

-

๑๑,๘๕๖

-

๖๘,๔๐๐

-

๖๘,๔๐๐

๒๘

รายการ

ศรีษะโขน)
๒๙. การสาธิตคีต
วรรณกรรม : เพลงพื้นบาน
๓๐. โครงการสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม "งานบายศรี
สูขวัญ"
๓๑. โครงการสรางเสริม
ประสบการณดาน
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕
“สานสัมพันธนครสวรรค –
อยุธยา”
๓๒. โครงการสรางเสริม
ประสบการณดาน
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ ณ
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัช
นาลัย อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย
๓๓. โครงการและสรางเสริม
ประสบการณ ครั้งที่ ๒
“พิพิธภัณฑจันเสน และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สมเด็จพระนารายณ”
๓๔. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (การ
แสดงลิเกครุศาสตร)
๓๕. โครงการสืบสานคุณคา
วัฒนธรรมไทย คณะ
วิทยาการจัดการ
๓๖. โครงการแขงขันหมาก
รุกไทย วันอนุรักษมรดกไทย
ครั้งที่ ๑๕
๓๗. โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

หนวยงาน

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ งบประมาณ
รายได
ภายนอก

รวม

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๒,๔๙๒

-

๒,๔๙๒

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๒๙,๐๘๘

-

๒๙,๐๘๘

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

-

๑๐,๗๒๐

-

๑๐,๗๒๐

คณะครุศาสตร

-

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐๐,๐๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

-

๒๒๐,๐๐๐

-

๒๒๐,๐๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

-

๒๐๐,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

-

๗๑๔,๒๐๐

-

๗๑๔,๒๐๐

๒๙

รายการ

๓๘. ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

หนวยงาน

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

๓๙. การจัดทําฐานขอมูลหอ
สํานักศิลปะฯ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๔๐. โครงการ การประชุม
ศูนยความหลากหลาย
วิชาการและนิทรรศการ
ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย
ภูมปิ ญญาทองถิ่น
สิ่งสินตน”
รวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคฯ
๔๑. โครงการจัดพิมพหนังสือ ศูนยความหลากหลาย
พืชผักพื้นบาน ในโครงการ
ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
ภูมิปญญาทองถิ่น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
รวมกับสํานักศิลปะและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สยามบรมราชกุมารี
ราชภัฏนครสวรรคฯ
๔๒. โครงการจัดพิมพหนังสือ ศูนยความหลากหลาย
พืชหัวพื้นเมืองในโครงการ
ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
ภูมิปญญาทองถิ่น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
รวมกับสํานักศิลปะและ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สยามบรมราชกุมารี
ราชภัฏนครสวรรคฯ
๔๓. โครงการจัดทําหนังสือ
ศูนยความหลากหลาย
ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมกับ ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
ความหลากหลายของพืช และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
อบรมบุคลากรทางการศึกษา รวมกับสํานักศิลปะและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
และประชาชนทัว่ ไป
ราชภัฏนครสวรรคฯ
๔๔. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศูนยความหลากหลาย
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
กับการสนองพระราชดําริ
ภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รวมกับสํานักศิลปะและ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ราชภัฏนครสวรรคฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
แบบมีสวนรวม”
๔๕. โครงการอบรมเชิง
ศูนยความหลากหลาย
ปฏิบัติการเรื่อง “การใชสวน ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ

งบประมาณ
แผนดิน

๒๑๐,๐๐๐

งบประมาณ งบประมาณ
รายได
ภายนอก

รวม

-

-

๒๑๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐๒,๖๐๐

-

-

๒๐๒,๖๐๐

๒๕๐,๐๐๐

-

-

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

-

-

๒๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐๐

๓๖,๔๒๐

-

-

๓๖,๔๒๐

๓๖,๘๒๐

-

-

๓๖,๘๒๐

๓๐

รายการ
พฤกษศาสตรเพื่อบูรณาการสู
การเรียนการสอน”

หนวยงาน

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ งบประมาณ
รายได
ภายนอก

รวม

ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคฯ
๔๖. โครงการอบรมเชิง
ศูนยความหลากหลาย
๒๔,๐๔๒.๕๐
๒๔,๐๔๒.๕๐
ปฏิบัติการ เรื่อง “กฎหมาย
ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
ทรัพยากร กับการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น
พันธุกรรมพืช”
รวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคฯ
๔๗. โครงการอบรมเชิง
ศูนยความหลากหลาย
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ปฏิบัติการเรื่องหญาแฝกเพื่อ
ทางชีวภาพ วิถีชวี ิต
อนุรักษดินและน้ํา
และภูมิปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และคณะ
เทคโนโลยี
การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔๘. โครงการ “อบรม
ศูนยความหลากหลาย
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น” ทางชีวภาพ วิถีชวี ิตและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรคฯ
งบประมาณรวมทั้งหมด
๑,๘๙๗,๒๒๒.๕๐ ๑,๙๖๑,๙๖๖ ๑,๑๖๖,๐๐๐ ๕,๐๒๕,๑๘๘.๕๐

๓๑

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ใหครอบคลุมตามพันธกิจดานศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยเนนบริการ
การเรียนรูทางวัฒนธรรมและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดาน
วัฒนธรรม
เป น แนวทางใหบุ คลากรไดเห็ น ภาพรวม และทิ ศทางในการปฏิบัติการใหไดผ ลสัมฤทธิ์ต ามเป าหมายที่
กําหนดไว ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆ
โดยมี การระบุ ให ห น ว ยงานระดั บ คณะ และเที ย บเท า เป น ผูกํ ากับ ดูแ ลตั ว ชี้ วัด เพื่ อเก็ บ ข อ มู ล และรั บ ผิ ดชอบ
ดําเนินการ
สําหรับตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙ จะครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
๔. มีการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น
เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. มีกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการ รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ดํ า เนิ น งานด า นการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและ สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
๒. มี ก ารสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ วัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
หน ว ยงานต างๆ ด านการทํ านุ บํ ารุงศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม
๒. จัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมที่
รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
สามารถเผยแพรขอมูลได
สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔. มีกิจกรรมการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๓๒

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการตามแผน กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหไดผลผลิตและผลลัพธ ตามเปาหมายที่กําหนด
นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดกําหนดใหทุกกลุมงานไดดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน
การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล โดยจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการประเมินที่เกี่ยวของ เชน การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน
องคประกอบสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๑. การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒. ถายทอดแนวทางการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ
๓. จัดทํางบประมาณรายจายตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔. วางแผนและบริหารโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุผลตามตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๕. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

๓๓

กระบวนการการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
การติ ด ตามความก า วหน า ของการดํ า เนิ น โครงการของสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
เปาหมายและขอบเขตของโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ
และงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหนาตามแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ

การดําเนินงาน

• ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติใหดําเนินโครงการ
• ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ
• จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule)

งบประมาณ (Cost) ที่ตองชัดเจนและสอดคลองกัน
• ใชเปนแผนอางอิงในการติดตามความคืบหนาของ
โครงการและสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
• ติดตามความคืบหนาตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดําเนินการไดจริง ณ เวลา
ปจจุบัน
• วิเคราะหความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน

ติดตามปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา

คุณภาพ และระยะเวลา
• พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และ
ระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อใหโครงการจะบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด
• ประมวลผลปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
• บุคลากร (Man)
• การบริหารจัดการ (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ (Material)
• งบประมาณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภาวะแวดลอม (Environment)

๓๔

การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ
ในการดํ าเนิ น การตามแผนทํ า นุ บํ า รุงศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรคตองจัดทํ า
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนระยะอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับเกณฑ
การประเมินจากหนวยงานที่มาประเมินทั้งหนวยงานภายในและภายนอก ดังนี้
๑. การรายงานการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ
๓. รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อรับ
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

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

๓๕

