แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๔๒

บทนํา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 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 ๒๕๖๐ 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 ๒๕๖๐ ให ส อดคล องกั บ นโยบายรัฐ บาล โดย
วิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม กับงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ที่จะดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๖๐

๔๓

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 ๒๕๖๐
ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตรของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
แผนงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๐
งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ

๔๔

หนา
๑
๑
๖
๗
๑๐
๑๑
๑๓
๑๖
๓๐
๓๗
๓๙
๔๑

แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
และจุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา (สวนของมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยที่เปนพลังของแผนดิน ในการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (สวนของมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจ (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
๒. สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมสูความเปนผูนําในการพัฒนาทองถิ่น
ใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
๓. บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
๔. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู
นานาชาติ
๕. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับ
มหาวิทยาลัยใหเปนผูนําดานวิชาชีพครูในภูมิภาค
๖. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
มุงสูความเปนเลิศและเปนองคกรแหงความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
๒. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล
๓. การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนว
พระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
๔. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๕. การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล
๖. การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

๑

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
๓. สรางความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษา
๔. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการตอยอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น
๕. มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูการพัฒนาองคความรู ทักษะอาชีพเพื่อใหการ
บริการวิชาการที่ดี แกชุมชนและทองถิ่น
๖. สรางความรวมมือในการบริการวิชาการและนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นและสังคม
๗. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
๙. อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู
การวิจัยและการใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะไดมาตรฐานวิชาชีพ
ตามสายงาน
๑๐. มีการปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
๑๑. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมสูความเปนผูนําในการพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
๓. เพื่อใหบริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔. เพื่อทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู
นานาชาติ
๕. เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับ
มหาวิทยาลัยใหเปนผูนําดานวิชาชีพครูในภูมิภาค
๖. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษา มุงสูความเปนเลิศและเปนองคกรแหงความสุข

๒

ปรัชญา* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
วิสัยทัศน* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อให
ไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะทางกายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๓

กลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองคความรูทาง
วัฒนธรรมสูนานาชาติ
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและ
แนวทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และ
เปนทุนทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับ
การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ธรรมนูญชีวิตนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ สงเสริมโครงการหรืองานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรสูเวทีนานาชาติ
๑.๕ สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย
๒. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
๒.๑ สรางรูปแบบ แนวทางในการประสานและรวบรวมขอมูลในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
๒.๒ สรางแนวทางความรวมมือและประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสราง
รูปแบบ และแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูล
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธี
เปนระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยูโดยรอบแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม และ
เสริมสรางศักยภาพของเครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ สนับสนุนนักศึกษาจัดทําโครงการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
๓.๔ สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

๔

๔. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ทํานุบํารุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคใหมีความสวยงาม แข็งแรงและมั่นคง
ปลอดภัย
๔.๒ ปรับปรุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคใหสามารถจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร
ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบถาวรและหมุนเวียนได
๔.๓ สงเสริมใหหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๔.๔ สงเสริมการพัฒนาศูนยการเรียนรูเปนสํานักคิดแหงตนน้ําเจาพระยา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เพื่อรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค แลวนําขอมูลมาจัดทํา
เปนฐานขอมูลทางวัฒนธรรม
๔. เพื่อสนับสนุนการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค
๕. เพื่อปรับปรุง พัฒนา หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรคใหเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลาง
ขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

๕

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. เยาวชนมีความสนใจในการเรียนรูวัฒนธรรมในอดีตนอย
๒. ขาดการสืบทอดจากรุนสูรุน คนรุนใหมยังขาดความสนใจในการอนุรักษ เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
๓. การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว

๖

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล

การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั
ไปสูมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ
การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริ
ใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบ
กับความตองการของทองถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
การยกระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

๗

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท
การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั ไปสู
มาตรฐานสากล

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริให
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

เปาประสงคที่ ๑ :
บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคที่ ๒ :
บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงคที่ ๓ :
สรางความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแก
อาจารย บุคลากรและนักศึกษา
เปาประสงคที่ ๔ :
วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๕ :
มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูการพัฒนา
องคความรู ทักษะอาชีพเพื่อใหการบริการวิชาการที่ดี แกชุมชน
และทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๖ :
สรางความรวมมือในการบริการวิชาการและนอมนําแนว
พระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ ๗ :
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ :
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐาน
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคที่ ๙ :
อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูการวิจัยและการ
ใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได
มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
เปาประสงคที่ ๑๐ :
มีการปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เปาประสงคที่ ๑๑ :
มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

๘

๑. สรางโอกาสทางการศึกษา ที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๒. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
๓. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
๔. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อมุงสู
มาตรฐานสากล
๕. การรับนักศึกษาเขาเรียน
๖. การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๗. การพัฒนากลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม
๑. สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน
และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒. การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
๓. พัฒนางานวิจัยที่สามารถแกปญหา ชี้นํา และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ่นและประเทศ และสามารถแขงขันไดในระดับชาติและนานาชาติ
๔. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น และสรางความเขมแข็ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชน
๒. พัฒนาศูนยการเรียนรูและถายทอดความรูในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
๓. สงเสริมและสืบสานการเรียน รูตามแนวพระราชดําริ

๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองค
ความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
๒. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรสูส ากล
๔. พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
๕. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
๑. บริหารจัดการเชิงรุก อยางมีธรรมาภิบาล เพื่อความเปนผูนําดานอุดมศึกษาและสามารถ
แขงขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูการเปน SMART
City
๓. สรางความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๔. จัดการทรัพยสินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายไดใหสามารถพึ่งพาตนเองได
๕. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
๖. Green University มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเปน “อุทยานแหงการเรียนรู”
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู
๗. Thailand 4.0
๘. ทิศทางและการบริหารจัดการศูนยการศึกษายานมัทรี

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม

เปาประสงคที่ ๑:
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการ
บริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
๑.๒ จัดบริการวิชาการโดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
๑.๓ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๒:
มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม

เปาประสงคที่ ๓:
มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสม
กับลักษณะทางกายภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย - รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส - รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสราง
ธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค

เปาประสงคที่ ๔:
มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได
มาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล

๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูแ ละนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอ การทํางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

๙

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

๑๐

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัด (KPI) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและ ๑. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุน ดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ทางสังคม และสรางองคความรู ตอเนื่องทุกป
ทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ

๒. สรางความรวมมือดานศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการ
เผยแพรสูนานาชาติ

๒. สงเสริมการเผยแพร
๓. ระบบฐานขอมูลที่มีความ
ประชาสัมพันธขอมูล องค
ทันสมัยสามารถเผยแพรขอมูลได
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ ในระดับชาติและนานาชาติ
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
วัตถุสําคัญทางโบราณคดีใน
ทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล

เกณฑการประเมิน
๑
๒
๓
๑. มีกิจกรรม/
๒. มีการดําเนิน ๓. มีการกํากับ
โครงการดานการ กิจกรรม/
ติดตามการ
ทํานุบํารุงศิลปะ โครงการดานการ ดําเนินกิจกรรม/
และวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปะ โครงการ
และวัฒนธรรม ดานการทํานุ
อยางนอย ๕
บํารุงศิลปะและ
กิจกรรม/โครงการ
วัฒนธรรม
๑. มีการสราง
เครือขายความ
รวมมือ (MOU)
กับเครือขายใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
๑. มีการประสาน
ความรวมมือกับ
บุคคลหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
จัดเก็บขอมูลทาง
วัฒนธรรม
๑๑

๔
๔. มีการประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้ที่วัด
ความสําเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒. มีการดําเนิน ๓. มีการกํากับ ๔. มีการประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
กิจกรรม/
ติดตามการ
โครงการรวมกัน ดําเนินกิจกรรม/ บงชี้ที่วัด
กับเครือขาย
โครงการความ ความสําเร็จของ
กิจกรรม/
ความรวมมือ
รวมมือ
โครงการความ
อยางนอย ๑
รวมมือ
กิจกรรม/
โครงการ
๒. มีการรวบรวม ๓. ฐานขอมูล
๔. ฐานขอมูล
ขอมูลทาง
ทางวัฒนธรรมมี สามารถเผยแพรได
วัฒนธรรม อยาง ความถูกตอง
ในระดับชาติ
นอย ๑ เรื่อง
ทันสมัย เปน
เพื่อจัดเก็บเขาสู ปจจุบัน
ฐานขอมูล

๕
๕. มีการนําผล
การประเมินมา
เปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน

๕. มีการนําผล
การประเมินมา
เปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน

๕. ฐานขอมูล
สามารถเผยแพร
ไดในระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมิน
๑
๒
๓
๓. ฟนฟูและอนุรักษ
๔. มีโครงการบริการวิชาการเพื่อ ๑. มีกิจกรรม/
๒. มีการดําเนิน ๓. มีการกํากับ
สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
โครงการในการ
กิจกรรม/
ติดตามการ
ปญญาทองถิ่น ตลอดจน
ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ฟนฟูและอนุรักษ โครงการในการ ดําเนินกิจกรรม/
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม
ฟนฟูและอนุรักษ โครงการ
และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
สิ่งแวดลอมทองถิ่นตอเนื่องทุกป ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ในการฟนฟูและ
ศิลปกรรมทองถิ่น ธรรมชาติและ
อนุรักษ
ศิลปกรรม
สิ่งแวดลอม
อยางนอย ๒
ธรรมชาติและ
กิจกรรม/โครงการ ทองถิ่น
ศิลปกรรม
ทองถิ่น
๑. มีการจัดแสดง ๒. มีการดําเนิน ๓. มีการกํากับ
๔. บริหารจัดการหอวัฒนธรรม ๕. มีหองแสดงนิทรรศการเพื่อ
นิทรรศการถาวร กิจกรรม/
เผยแพรความรูดานศิลปะและ
จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปน
ติดตามการ
โครงการในการ ดําเนินกิจกรรม/
วัฒนธรรมในรูปแบบถาวรและ และนิทรรศการ
แหลงเรียนรูดานศิลปะและ
สงเสริมความรู โครงการในการ
แบบหมุนเวียน
นิทรรศการแบบหมุนเวียน
วัฒนธรรม
ดานศิลปะและ
สงเสริมความรู
อยางนอย ๒
วัฒนธรรม
กิจกรรม/
โครงการ
๒. มีการ
๖. มีศูนยการเรียนรูที่มีเปาหมาย ๑. มีแผนการ
๓. มีการกํากับ
ดําเนินงานตาม ติดตามการ
การเปนสํานักคิดแหงตนน้ํา
ดําเนินงานของ
เจาพระยา
ศูนยการเรียนรูภูมิ แผนศูนยการ
ดําเนินตามศูนย
ปญญาทองถิ่นและ เรียนรูภูมิปญญา การเรียนรูภูมิ
ทองถิ่นและ
พัฒนาคุณภาพ
ปญญาทองถิ่น
พัฒนาคุณภาพ และพัฒนา
ชีวิต
ชีวิต
คุณภาพชีวิต

๑๒

๔
๔. มีการประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้ที่วัด
ความสําเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ
ในการฟนฟูและ
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
๔. มีการประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้ที่วัด
ความสําเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ
ในการสงเสริม
ความรู
๔. มีการประเมิน
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้ที่วัด
ความสําเร็จของ
แผนศูนยการ
เรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

๕
๕. มีการนําผล
การประเมินมา
เปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน

๕. มีการนําผล
การประเมินมา
เปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน
๕. มีการนําผล
การประเมินมา
เปนขอพิจารณา
ในการปรับปรุง
การดําเนินงาน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ประเด็น
ยุทธศาสตร
๔. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให
สนองตอบกับความ
ตองการของทองถิ่น
และสังคม

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
๔. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและสรางความ
รวมมือในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน
และทองถิ่น

ตัวชี้วัด
๑ . มี กิ จ ก รรม ส งเส ริ ม
สนั บ สนุ น ด านศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมอย า งต อ เนื่ อ ง
ทุกป
๒. สรางความรวมมือดาน
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ รร ม
ท องถิ่น เพื่อการเผยแพร สู
นานาชาติ

๓. ระบบฐานข อ มู ล ที่ มี
ความทั น ส มั ยส ามารถ
เผ ย แ พ ร ข อ มู ล ไ ด ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ

เปาหมาย
ป ๖๐
๔ ขอ

๔ ขอ

๔ ขอ

๑๓

กลยุทธและมาตรการ
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อ
เปนทุนทางสังคม และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู
นานาชาติ
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดย
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุน
ทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษา ธรรมนูญชีวิตนักศึกษา และการ
ทองเที่ยว
๑.๔ สงเสริมโครงการหรืองานวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรสูเวทีนานาชาติ
๑.๕ สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย
๒. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนวัตถุ
สําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
๒.๑ สรางรูปแบบ แนวทางในการประสานและ
รวบรวมขอมูลในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
วัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
๒.๒ สรางแนวทางความรวมมือและประสานงานใน

กลุมงาน
รับผิดชอบ
๑. สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
และคณะ ๕
คณะ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
ป ๖๐

๔ . มี โค ร งก า รบ ริ ก า ร
วิ ช าการเพื่ อ การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น ตลอดจน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ท อ ง ถิ่ น
ตอเนื่องทุกป

๔ ขอ

๕. มีหองแสดงนิทรรศการ
เพื่ อ เผยแพร ค วามรู ด า น

๔ ขอ
๑๔

กลยุทธและมาตรการ
การจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ และ
แนวทางในการจัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัย
สามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยูโดยรอบแหลง
ธรรมชาติและศิลปกรรม และเสริมสรางศักยภาพของ
เครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ สนับสนุนนักศึกษาจัดทําโครงการเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
๓.๔ สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมงาน
รับผิดชอบ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมใน
รู ป แ บ บ ถ า ว ร แ ล ะ
นิทรรศการแบบหมุนเวียน
๖. มี ศู น ย ก ารเรี ย นรู ที่ มี
เปาหมายการเปนสํานักคิด
แหงตนน้ําเจาพระยา

เปาหมาย
ป ๖๐

๔ ขอ

๑๕

กลยุทธและมาตรการ
๔.๑ ทํานุบํารุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความสวยงาม แข็งแรงและมั่นคงปลอดภัย
๔.๒ ปรับปรุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคให
สามารถจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบถาวรและหมุนเวียน
ได
๔.๓ สงเสริมใหหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
เปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๔ สงเสริมการพัฒนาศูนยการเรียนรูเปนสํานัก
คิดแหงตนน้ําเจาพระยา

กลุมงาน
รับผิดชอบ

แผนงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๐
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ ๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและแนวทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ธรรมนูญชีวิต
นักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ สงเสริมโครงการหรืองานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรสูเวทีนานาชาติ
๑.๕ สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป
สรางความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการเผยแพรสูนานาชาติ

๑๖

เปาหมาย ๖๐
๔ ขอ
๔ ขอ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน
๓๙,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก

๑. โครงการพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐
วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
๒. โครงการพิธีกลาวคําถวายสัตยปฏิญาณ และ
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วโรกาสขึ้นทรงราชยสืบสันตติวงศเปนสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
๓. โครงการวงดุรยิ างคเยาวชนนครสวรรค
Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.)
รวมแสดงความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานรวมพลังชาว
จังหวัดนครสวรรค “พอผูทรงพระอัจฉริยภาพ
ดานกีฬา ดนตรี และศิลปะ”
๔. โครงการอบรมสรางคุณธรรมจริยธรรมแก
นักศึกษาและเยาวชน
๕. โครงการทํ า บุ ญ ตั ก บาตรอาหารแห ง แด
พระภิ ก ษุ ส งฆ เนื่ อ งในศุ ภ วารดิ ถี ขึ้ น ป ใ หม
๒๕๖๐
๖. โครงการพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๗. โครงการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง “อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวม

๑

ธ.ค. ๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑

ธ.ค. ๕๙

๑,๒

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๐

๙,๕๐๐
(งบประมาณ
มหาวิทยาลัย)

ธ.ค. ๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔,๐๐๐

๐

๒๔,๐๐๐

๑

ธ.ค. ๕๙

๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๑

ม.ค. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๕,๐๐๐

๐

๑๕,๐๐๐

๑

ม.ค. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๔๖,๐๐๐

๐

๔๖,๐๐๐

๑

ม.ค. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๗,๔๐๐

๐

๓๗,๔๐๐

๑๗

รวม
๓๙,๐๐๐

๙,๕๐๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๘. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องใน
กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเปนพระ
ราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

๑

ก.พ. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๐

๔๕๗,๕๙๕

๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรูและบริหารงานวัฒนธรรมทองถิ่นไทดํา
๑๐. โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ ๗“เศรษฐกิจสรางสรรคบนความ
หลากหลายทางมรดกชาติพันธุ” The 7th
International Conference on Arts and
Cultures in Creative Economy 2017 : A
Variety of Ethnic Heritage
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหง
โลกกวางรุนเยาว
๑๒. โครงการสรางจิตสํานึกในการบูรณาการ
การเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม :
ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพา
ตนเองดานสุขภาพทางเลือก
๑๓. โครงการพิธถี วายชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน
อนุรักษมรดกไทย

๑,๒

ก.พ. ๖๐

๐

๒๙,๘๔๐

๑,๒

ก.พ. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๔๓,๘๔๙
(งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย
๑๑๓,๗๔๖
(เงินบริจาค)
๐

๐

๗๐,๐๐๐

๐

๗๐,๐๐๐

๑

ก.พ. ๖๐

๐

๐

๐

๐

๑

มี.ค. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๔๓,๖๐๐

๐

๔๓,๖๐๐

๑

เม.ย. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔,๐๐๐

๐

๐

๒๔,๐๐๐

สมัย”

๑๘

๒๙,๘๔๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔๒,๕๐๐

๐

งบประมาณ
ภายนอก
๑๐๐,๐๐๐
(งบประมาณ
จากสภา
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครสวรรค
สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครสวรรค)
๐

๑๔. โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจใน
การรวบรวมขอมูลทางมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางานทางวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค

๑,๒

พ.ค. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๕. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม”
๑๖. โครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บน
เสนทางชีวิตและ ความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจาพระยา”
๑๗. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร และพิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหงแด
พระสงฆและสามเณร ถวายเปนพระราชกุศล

๑,๒

มิ.ย. ๖๐

๑

๑๘. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบยุทธศาสตร หัวขอ “มหาวิทยาลัยกับ
การบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”

มิ.ย. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๓๗,๕๖๒.๒๕

๐

๓๗,๕๖๒.๒๕

๑

ก.ค. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๙,๐๐๐

๐

๔๐,๐๐๐

๑,๒

ส.ค.๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๗,๔๐๐

๐

๒๑,๐๐๐
(งบประมาณ
จากฝาย
ทรัพยสินและ
รายไดของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
๐

๑๙

รวม
๑๐๐,๐๐๐

๒๔๒,๕๐๐

๓๗,๔๐๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑๙. โครงการถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒๐. โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ ๙๔ ป

๑

ส.ค. ๖๐

๑

ส.ค. ๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑

ม.ค. – มี.ค.
๖๐

๑
๑,๒

๒๑. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
“ลิเกครุศาสตร” อบรมใหความรูและการแสดง
ลิเก
๒๒. สงเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรม (วงดนตรีลูกทุง คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) (สนง.คณะ)
๒๓. มหกรรมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
(สาขาวิชานาฏศิลป)
๒๔. ไหวครูและครอบครูดนตรีไทย (สาขา
ดนตรี)
๒๕. สรางเสริมประสบการณดาน
ศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาประวัตศิ าสตร)
๒๖. การสาธิตคีตวรรณกรรม : เพลงพื้นบาน
(สาขาวิชาภาษาไทย)
๒๗. โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมงาน
บายศรีสูขวัญ (สาขาวิชารัฐศาสตร)

๑
๑
๑
๑

งบประมาณ
แผนดิน
๔๒,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๗,๘๐๐

๐

คณะครุศาสตร

๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๙,๐๐๐
(งบประมาณ
จากฝาย
ทรัพยสินและ
รายไดของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค)
๐

๑๐๐,๐๐๐

ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๐

๕๐,๐๐๐

๐

๕๐,๐๐๐

ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๐

๑๓,๖๘๘

๐

๑๓,๖๘๘

๐

๔๐,๐๐๐

๐

๔๐,๐๐๐

๐

๑๔๖,๐๑๖

๐

๑๔๖,๐๑๖

๐

๒๐,๐๐๐

๐

๒๐,๐๐๐

๐

๔๐,๐๐๐

๐

๔๐,๐๐๐

๒๐

รวม
๔๒,๐๐๐
๗๖,๘๐๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๒๘. การแขงขันหมากรุกไทยวันอนุรักษมรดก
ไทย ครั้งที่ ๑๖
๒๙. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม สาขาวิชาการบัญชี
๓๐. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๓๑. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ
๓๒. การตลาดสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สาขาวิชา
การตลาด
๓๓. ทรัพยากรมนุษยถวายเทียนพรรษาและ
พัฒนาวัด สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยและ
การจัดการ
๓๔. สนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓๕. การสนับสนุนการจัดกีฬาระหวางคณะและ
ภายในคณะ
๓๖. อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรม
๓๗. อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมบุคลิกภาพ
นักศึกษา
๓๘. สนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑

ม.ค. – ก.ย.
๖๐
ม.ค. – ก.ย.
๖๐
ม.ค. – ก.ย.
๖๐
ม.ค. – ก.ย.
๖๐

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

๑

ม.ค. – ก.ย.
๖๐

๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๒๐๐,๐๐๐

๐

๖๐,๐๐๐

๐

๖๐,๐๐๐

๑๙,๐๐๐

๐

๐

๑๙,๐๐๐

๐

๑๕,๐๐๐

๐

๑๕,๐๐๐

คณะวิทยาการ
จัดการ

๐

๒๖,๘๐๐

๐

๒๖,๘๐๐

ม.ค. – ก.ย.
๖๐

คณะวิทยาการ
จัดการ

๐

๕,๐๐๐

๐

๕,๐๐๐

ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐
ต.ค. ๕๙ –
ก.ย. ๖๐

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

๐

๘๐,๐๐๐

๐

๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

๒๑

รวม

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓๙. สืบสานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ทางดานศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ ๗

๑

๔๐. ไหวครูชาง

๑

๔๑. ไหวพระพิรุณ

๑

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เม.ย. – ก.ย.
คณะ
๖๐
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เม.ย. – ก.ย.
คณะ
๖๐
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เม.ย. – ก.ย.
คณะ
๖๐
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

รวมทั้งหมด

๒๒

งบประมาณ
แผนดิน
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

รวม
๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๙๔๓,๑๐๐

๑,๐๑๗,๕๐๖.๒๕

๖๕๗,๐๙๕

๒,๖๑๗,๗๐๑.๒๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ ๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นใน
รูปแบบดิจิตอล
๒.๑ สรางรูปแบบ แนวทางในการประสานและรวบรวมขอมูลในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบ
ดิจิตอล
๒.๒ สรางแนวทางความรวมมือและประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ และแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๓. ระบบฐานขอมูลที่มีความทันสมัยสามารถเผยแพรขอมูลไดในระดับชาติและนานาชาติ
โครงการ / กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๓,๖

ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑. การจัดทําฐานขอมูลหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค
รวมทั้งหมด

๒๓

เปาหมาย ๖๐
๔ ขอ
งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๐

รวม

๐

๐

๐

๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ ๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธที่ ๓ ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิน่
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยูโดยรอบ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม และเสริมสรางศักยภาพของเครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓.๓ สนับสนุนนักศึกษาจัดทําโครงการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
๓.๔ สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๔. มีโครงการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทองถิ่นตอเนื่องทุกป

๒๔

เปาหมาย ๖๐
๔ ขอ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "
การบูรณาการโครงการ อพ.สธ. กับภูมิ
ปญญาทองถิ่นสูวิถีทํากินแบบพอเพียง "

๔

พ.ย.๕๙

๒. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การสืบ
สานวัฒนธรรมไทยของเยาวชนเกี่ยวกับ
เทคนิคการละเลนหมากรุกไทย”

๔

มี.ค.๖๐

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบูรณาการโครงการอพสธ. กับภูมิปญญา
ทองถิ่น: ศักยภาพมากลนมีใหเห็น

๔

เม.ย.๖๐

๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คน
รุนใหมใสใจบัญชีครัวเรือน”

๔

มิ.ย.๖๐

๕. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
บูรณาการอนุรักษพันธุกรรมพืชกับงานดนตรี
กวี ศิลปะ สูงานเยาวชนรักดนตรี
๖. โครงการจัดพิมพหนังสือบทเพลงวจนานุ
กรมความรูสึกแหงสวรรค ภาพตัวแทน
ประวัติศาสตรเมืองนครสวรรค

๔

ส.ค.๖๐

๔

ต.ค.๔๙ –
ก.ย.๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น และคณะ
วิทยาการจัดการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น และคณะ
วิทยาการจัดการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
๒๕

งบประมาณ
แผนดิน
๘๖,๔๐๕

งบประมาณ
รายได
๐

รวม
๘๖,๔๐๕

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๑๑๖,๐๕๗

๐

๑๑๖,๐๕๗

๕๕,๐๐๐

๐

๕๕,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๐

๗๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๐

๒๕๐,๐๐๐

ปญญาทองถิ่น
๗. โครงการจัดพิมพหนังสือความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตว แมลง และเห็ดในสวน
พฤกษศาสตร ยานมัทรี

๔

ต.ค.๔๙ –
ก.ย.๖๐

๘. โครงการจัดพิมพหนังสือภูมิปญญา
ทองถิ่นในจังหวัดนครสวรรค

๔

ต.ค.๔๙ –
ก.ย.๖๐

๙. โครงการจัดพิมพหนังสือศัพยพฤษศาสตร

๔

ต.ค.๔๙ –
ก.ย.๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

รวมทั้งหมด

๒๖

๓๕๐,๐๐๐

๐

๓๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑,๑๕๗,๔๖๒

๐

๑,๑๕๗,๔๖๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงคที่ ๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธที่ ๔ บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ทํานุบํารุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคใหมีความสวยงาม แข็งแรงและมั่นคงปลอดภัย
๔.๒ ปรับปรุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคใหสามารถจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบถาวรและ
หมุนเวียนได
๔.๓ สงเสริมใหหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๔ สงเสริมการพัฒนาศูนยการเรียนรูเปนสํานักคิดแหงตนน้ําเจาพระยา

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๕. มีหองแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบถาวรและนิทรรศการ
แบบหมุนเวียน
๖. มีศูนยการเรียนรูที่มีเปาหมายการเปนสํานักคิดแหงตนน้ําเจาพระยา

๒๗

เปาหมาย ๖๐
๔ ขอ
๔ ขอ

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑. การจัดทําฐานขอมูลหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค
๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๓. โครงการบริหารจัดการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค

๓,๖

ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐
ต.ค.๕๙ –
ก.ย.๖๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๕,๖
๕,๖

รวมทั้งหมด

๒๘

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๐

รวม

๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๐

สรุป
โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
ฟนฟู และสืบสานคุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิตประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองคความรูทาง
วัฒนธรรมสูนานาชาติ
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบ
ดิจิตอล
กลยุทธที่ ๓ ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
กลยุทธที่ ๔ บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม

จํานวน
โครงการ
๔๑

งบประมาณ
แผนดิน
๙๔๓,๑๐๐

งบประมาณ
รายได
๑,๐๑๗,๕๐๖.๒๕

งบประมาณ
ภายนอก
๖๕๗,๐๙๕

๒,๖๑๗,๗๐๑.๒๕

๑

๐

๐

๐

๐

๙

๑,๑๕๗,๔๖๒

๐

๐

๑,๑๕๗,๔๖๒

๒

๓๕๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๐

๔๘๐,๐๐๐

๕๓

๒,๔๕๐,๕๖๒

๑,๑๔๗,๕๐๖.๒๕

๖๕๗,๐๙๕

๔,๒๕๕,๑๖๓.๒๕

๒๙

รวม

งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และงบประมาณจากภายนอก
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏไดจัดสรรงบประมาณรายจายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามโครงการที่ไดรับอนุมัติของหนวยงาน ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๑. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
(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
งบประมาณ
แผนดิน
๓๙,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๐

๙,๕๐๐
(งบประมาณ
มหาวิทยาลัย)

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔,๐๐๐

๐

รายการ

หนวยงาน

๑. โครงการพิธีบําเพ็ญกุศล
ปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธี
แสดงความอาลัย เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. โครงการพิธีกลาวคําถวาย
สัตยปฏิญาณ และพิธีถวายชัย
มงคล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึน้
ทรงราชยสบื สันตติวงศเปน
สมเด็จพระเจาอยูหัว
๓. โครงการวงดุริยางคเยาวชน
นครสวรรค Nakhonsawan

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๐

รวม
๓๙,๐๐๐

๙,๕๐๐

๒๔,๐๐๐

รายการ
Youth Orchestra (N.Y.O.)
รวมแสดงความอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช งานรวม
พลังชาวจังหวัดนครสวรรค
“พอผูทรงพระอัจฉริยภาพดาน
กีฬา ดนตรี และศิลปะ”
๔. โครงการอบรมสราง
คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา
และเยาวชน
๕. โครงการทํ า บุ ญ ตั ก บาตร
อาหารแห ง แด พ ระภิ ก ษุ ส งฆ
เนื่ อ งในศุ ภ วารดิ ถี ขึ้ น ป ใ หม
๒๕๖๐
๖. โครงการพิธีบําเพ็ญกุศลสตม
วาร (๑๐๐ วัน ) เพื่ อถวายเป น
พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๗. โครงการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อาน
เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทย
รวมสมัย”
๘. โครงการบรรพชาอุปสมบท
หมู เนื่องในกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่อ
อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๙. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการความรู
และบริหารงานวัฒนธรรม
ทองถิ่นไทดํา
๑๐. โครงการการประชุม
วิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๗
“เศรษฐกิจสรางสรรคบนความ
หลากหลายทางมรดกชาติ
พันธุ” The 7th International
Conference on Arts and

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๕,๐๐๐

๐

๑๕,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๔๖,๐๐๐

๐

๔๖,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๗,๔๐๐

๐

๓๗,๔๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๐

๓๔๓,๘๔๙
(งบประมาณ
จาก
มหาวิทยาลัย
๑๑๓,๗๔๖
(เงินบริจาค)

๔๕๗,๕๙๕

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๒๙,๘๔๐

๐

๒๙,๘๔๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๗๐,๐๐๐

๐

๗๐,๐๐๐

หนวยงาน

๓๑

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

รายการ
Cultures in Creative
Economy 2017 : A Variety
of Ethnic Heritage
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อัจฉริยะวิจัยแหงโลกกวางรุน
เยาว
๑๒. โครงการสรางจิตสํานึกใน
การบูรณาการการเรียนการ
สอนดานศิลปะและวัฒนธรรม :
ภูมิปญญาการแพทยแผน
โบราณในการพึ่งพาตนเองดาน
สุขภาพทางเลือก
๑๓. โครงการพิธีถวายชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และวัน
อนุรักษมรดกไทย
๑๔. โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการรวบรวม
ขอมูลทางมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน
ทางวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค

๑๕. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับ
การบริหารจัดการงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม”
๑๖. โครงการบริการวิชาการ
หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและ
ความดี ศิลปนแหงลุมน้าํ
เจาพระยา”
๑๗. โครงการพิธีถวายชัยมงคล
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพย วราง
กูร และพิธีทําบุญตักบาตร
อาหารแหงแดพระสงฆและ
สามเณร ถวายเปนพระราชกุศล

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๐

๐

๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๔๓,๖๐๐

๐

๔๓,๖๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔,๐๐๐

๐

๐

๒๔,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔๒,๕๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐
(งบประมาณ
จากสภา
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครสวรรค
สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครสวรรค)
๐

๒๔๒,๕๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๐

๓๗,๕๖๒.๒๕

๐

๓๗,๕๖๒.๒๕

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๙,๐๐๐

๐

๒๑,๐๐๐
(งบประมาณ
จากฝาย
ทรัพยสินและ
รายไดของ
มหาวิทยาลัย

๔๐,๐๐๐

หนวยงาน

๓๒

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก
ราชภัฏ

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๗,๔๐๐

๐

๐

๓๗,๔๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๔๒,๐๐๐

๐

๐

๔๒,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๗,๘๐๐

๐

๗๖,๘๐๐

คณะครุศาสตร

๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๙,๐๐๐
(งบประมาณ
จากฝาย
ทรัพยสินและ
รายไดของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค)
๐

๑๐๐,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๕๐,๐๐๐

๐

๕๐,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๑๓,๖๘๘

๐

๑๓,๖๘๘

๐

๔๐,๐๐๐

๐

๔๐,๐๐๐

๐

๑๔๖,๐๑๖

๐

๑๔๖,๐๑๖

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๒๐,๐๐๐

๐

๒๐,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๔๐,๐๐๐

๐

๔๐,๐๐๐

รายการ

หนวยงาน

๑๘. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ
ยุทธศาสตร หัวขอ
“มหาวิทยาลัยกับการบริหาร
จัดการงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม”
๑๙. โครงการถวายชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
๒๐. โครงการวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ
๙๔ ป

๒๑. โครงการทํานุบาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม “ลิเกครุ
ศาสตร” อบรมใหความรูและ
การแสดงลิเก
๒๒. สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
(วงดนตรีลูกทุง คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
(สนง.คณะ)
๒๓. มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ (สาขาวิชานาฏศิลป)
๒๔. ไหวครูและครอบครูดนตรี
ไทย (สาขาดนตรี)
๒๕. สรางเสริมประสบการณ
ดานศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชา
ประวัติศาสตร)
๒๖. การสาธิตคีตวรรณกรรม :
เพลงพื้นบาน (สาขาวิชา
ภาษาไทย)
๒๗. โครงการสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมงานบายศรีสู
ขวัญ (สาขาวิชารัฐศาสตร)

๓๓

รวม

คณะวิทยาการจัดการ

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๒๐๐,๐๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

๐

๖๐,๐๐๐

๐

๖๐,๐๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

๑๙,๐๐๐

๐

๐

๑๙,๐๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

๐

๑๕,๐๐๐

๐

๑๕,๐๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

๐

๒๖,๘๐๐

๐

๒๖,๘๐๐

คณะวิทยาการจัดการ

๐

๕,๐๐๐

๐

๕,๐๐๐

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

๐

๘๐,๐๐๐

๐

๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

รายการ

หนวยงาน

๒๘. การแขงขันหมากรุกไทย
วันอนุรักษมรดกไทย ครั้งที่ ๑๖
๒๙. อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม สาขาวิชาการบัญชี
๓๐. การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
๓๑. เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
๓๒. การตลาดสืบสาน
วัฒนธรรมไทยและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
สาขาวิชาการตลาด
๓๓. ทรัพยากรมนุษยถวาย
เทียนพรรษาและพัฒนาวัด
สาขาการบริหารทรัพยากร
มนุษยและการจัดการ
๓๔. สนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๓๕. การสนับสนุนการจัดกีฬา
ระหวางคณะและภายในคณะ
๓๖. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
๓๗. อบรมเชิงปฏิบัติการอบรม
บุคลิกภาพนักศึกษา
๓๘. สนับสนุนกิจกรรมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓๙. สืบสานอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ทางดานศิลปะและการ
ออกแบบ ครั้งที่ ๗
๔๐. ไหวครูชาง

๓๔

รวม

รายการ
๔๑. ไหวพระพิรุณ

๔๒. การจัดทําฐานขอมูลหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๔๓. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง " การบูรณา
การโครงการ อพ.สธ. กับภูมิ
ปญญาทองถิน่ สูวิถีทาํ กินแบบ
พอเพียง "
๔๔. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ
เรื่อง “การสืบสานวัฒนธรรม
ไทยของเยาวชนเกี่ยวกับเทคนิค
การละเลนหมากรุกไทย”
๔๕. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ
โครงการอพสธ. กับภูมิปญญา
ทองถิ่น: ศักยภาพมากลนมีให
เห็น
๔๖. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “คนรุนใหมใส
ใจบัญชีครัวเรือน”

๔๗. โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ฯ บูรณาการอนุรักษพันธุกรรม
พืชกับงานดนตรี กวี ศิลปะ สู
งานเยาวชนรักดนตรี
๔๘. โครงการจัดพิมพหนังสือ
บทเพลงวจนานุกรมความรูสึก
แหงสวรรค ภาพตัวแทน
ประวัติศาสตรเมืองนครสวรรค
๔๙. โครงการจัดพิมพหนังสือ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

หนวยงาน
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และศูนย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ศูนยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่ และ
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และศูนย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ศูนยความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่ และ
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และศูนย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และศูนย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และศูนย

งบประมาณ
แผนดิน
๓๐,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๐

๘๖,๔๐๕

๐

๐

๘๖,๔๐๕

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๑๑๖,๐๕๗

๐

๐

๑๑๖,๐๕๗

๕๕,๐๐๐

๐

๐

๕๕,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๐

๐

๗๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๐

๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๐

๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕

รวม

รายการ

หนวยงาน

ของสัตว แมลง และเห็ดในสวน ความหลากหลายทาง
พฤกษศาสตร ยานมัทรี
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่
๕๐. โครงการจัดพิมพหนังสือ
สํานักศิลปะและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในจังหวัด
วัฒนธรรม และศูนย
นครสวรรค
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่
๕๑. โครงการจัดพิมพหนังสือ
สํานักศิลปะและ
ศัพยพฤษศาสตร
วัฒนธรรม และศูนย
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิถีชวี ิตและภูมิ
ปญญาทองถิน่
๕๒. โครงการจัดหาครุภัณฑ
สํานักศิลปะและ
สํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๕๓. โครงการบริหารจัดการ
สํานักศิลปะและ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรม
หอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค
งบประมาณรวมทั้งหมด

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๑๐๐,๐๐๐

๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๓๐,๐๐๐

๐

๑๓๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๐

๐

๓๕๐,๐๐๐

๒,๔๕๐,๕๖๒

๓๖

๑,๑๔๗,๕๐๖.๒๕ ๖๕๗,๐๙๕ ๔,๒๕๕,๑๖๓.๒๕

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 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
๒๕๖๐ จะครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสู
นานาชาติ
๑. มี กิจกรรมส งเสริมสนั บ สนุ น ด านศิล ปะ รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป
สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
๒. สร า งความร ว มมื อ ด า นศิ ล ปะและ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
วั ฒ น ธรรมท องถิ่ น เพื่ อการเผ ยแพ ร สู วัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
นานาชาติ
๒. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
วัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
๓. ระบบฐานขอมูลที่มีความทันสมัย
รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
สามารถเผยแพรขอมูลไดในระดับชาติและ สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
นานาชาติ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔. มีโครงการบริการวิชาการเพื่อการ
รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
อนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญา สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
ทองถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
สิ่งแวดลอมทองถิ่นตอเนื่องทุกป
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
๔. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๕. มีหองแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร
รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบ สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๓๗

เปาประสงค/ตัวชี้วัด
ถาวรและนิทรรศการแบบหมุนเวียน
๖. มีศูนยการเรียนรูที่มีเปาหมายการเปน
สํานักคิดแหงตนน้ําเจาพระยา

ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
๕ คณะ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๓๘

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

๓๙

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
ตรวจสอบอนุมตั ิโครงการ 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
• พิจารณาปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และ
ระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อใหโครงการจะบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด
• ประมวลผลปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
• บุคลากร (Man)
• การบริหารจัดการ (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ (Material)
• งบประมาณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภาวะแวดลอม (Environment)

๔๐

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

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

๔๑

