แผนกลยุทธ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๗

บทนํา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บา นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ และระเบี ย บสํานั ก นายกรัฐ มนตรีวาด ว ยการจั ด ทํ าแผนการบริห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให
คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา ๔ ปของการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนการ
บริหารราชการแผนดินแลวใหป ระกาศใช ซึ่งสวนราชการตองนําแผนการบริหารราชการแผนดินมาใชเปนกรอบสําหรับการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ป ของสวน
ราชการตอไป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ เพื่อเสนอของบประมาณ ซึ่งหลังจากไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณแลว
ตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเป าหมายที่กําหนดไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค ไดดําเนิ นการวิเคราะหและปรับแผนการดํ าเนินงานของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบั ติ
ราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ.๒๕๖๐ ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
ทั้งในสวนของนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกและนโยบายที่จะดําเนินการในชวง ๓ ป โดยวิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธ โครงการ กิจกรรม และงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ กับนโยบายรัฐบาลเพื่อเสนอบรรจุไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
นอกจากนี้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมยังผานการทบทวนจากคณะกรรมการบริหารสํานัก และ
คณะกรรมการประจําสํานัก ใหมีความสอดคลองกลับแผนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกันเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๒๘

ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงค : การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธและมาตรการ
กลยุทธ
มาตรการ
๑ สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและ
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและแนวทางการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทาง วัฒนธรรม
สังคม และสรางองคความรูทาง
๑.๒ บริการวิชาการ และดําเนินการวิจัย โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทางสังคมใหกับนักศึกษา
วัฒนธรรมสูนานาชาติ
ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษา ธรรมนูญชีวิตนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ สงเสริมโครงการหรืองานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพรสูเวทีนานาชาติ
๑.๕ สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย
๒ สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธ ๒.๑ สรางรูปแบบ แนวทางในการประสานและรวบรวมขอมูลในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและวัตถุสําคัญทาง
ขอมูล องคความรูดาน
โบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
๒.๒ สรางแนวทางความรวมมือและประสานงานในการจัดเก็บขอมูลทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่น ตลอดจนวัตถุสําคัญทาง
๒.๓ สนับสนุนสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสรางรูปแบบ และแนวทางในการจัดทํา
โบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบ
ฐานขอมูลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดิจิตอล
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
๓ ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ธรรมชาติ
ตลอดจนอนุรักษ
๓.๒ สนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมในแตละทองถิ่นอยางถูกวิธีเปนระบบเหมาะสมกับลักษณะทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
กายภาพที่อยูโดยรอบแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม และเสริมสรางศักยภาพของเครือขายใหสามารถดําเนินการอนุรักษ
๒๙

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
เปาประสงค : การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธและมาตรการ
กลยุทธ
มาตรการ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ สนับสนุนนักศึกษาจัดทําโครงการเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
๓.๔ สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔ บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัด ๔.๑ ทํานุบํารุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคใหมีความสวยงาม แข็งแรงและมั่นคงปลอดภัย
นครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรู ๔.๒ ปรับปรุงหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคใหสามารถจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งใน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
รูปแบบถาวรและหมุนเวียนได
๔.๓ สงเสริมใหหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๔ สงเสริมการพัฒนาศูนยการเรียนรูเปนสํานักคิดแหงตนน้ําเจาพระยา

๓๐

แผนกลยุทธ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยที่เปนพลังของแผนดิน ในการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๑. ผลิตบัณฑิตใหมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน
๒. สรางงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ เสริมสรางองคความรูแ ละนวัตกรรมสูค วามเปนผูนําในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง
อยางยั่งยืน
๓. บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
๕. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับมหาวิทยาลัย
ใหเปนผูนําดานวิชาชีพครูในภูมิภาค
๖. พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษา มุงสูความ
เปนเลิศและเปนองคกรแหงความสุข

๑

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และ
นําไปสูการพัฒนาทองถิน่ อยางยั่งยืน
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่ และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษา

๒

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

การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล
การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูสากล
การยกระบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

บัณฑิตมีความรูคคู ุณธรรมทักษะทางปญญาการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตมีขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพการปฏิบัติงานในระดับสากล
สรางความสามารถในการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมใหแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษา
วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมสูการตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติเพื่อการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
มีระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัยสูการพัฒนาองคความรู ทักษะอาชีพเพื่อใหการบริการวิชาการที่ดี แกชุมชนและทองถิ่น
สรางความรวมมือในการบริการวิชาการและนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและทองถิ่น
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน
อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูการวิจัยและการใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมี
สมรรถนะไดมาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
๑๐. มีการปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมปี ระสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๑๑. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

๓

กลยุทธ (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
๑.๑ สรางโอกาสทางการศึกษา ที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๑.๒ พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน
๑.๓ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
๑.๔ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล
๑.๕ การรับนักศึกษาเขาเรียน
๑.๖ การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๑.๗ การพัฒนากลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม
๒. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล
๒.๑ สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอนและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒.๒ การเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัย
๒.๓ พัฒนางานวิจัยที่สามารถแกปญหา ชี้นํา และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ และสามารถแขงขันไดในระดับชาติ
และนานาชาติ
๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
๓. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการการใหบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
๓.๑ บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น และสรางความเขมแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
๓.๒ พัฒนาศูนยการเรียนรูและถายทอดความรูในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๓.๓ สงเสริมและสืบสานการเรียน รูตามแนวพระราชดําริ

๔

๔. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๔.๑ สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
๔.๒ สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นใน
รูปแบบดิจิตอล
๔.๓ ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔.๔ บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๕. การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสูสากล
๕.๑ ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรสูสากล
๕.๔ พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
๕.๕ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
๖. การยกระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมภิบาล
๖.๑ บริหารจัดการเชิงรุก อยางมีธรรมาภิบาล เพื่อความเปนผูนําดานอุดมศึกษาและสามารถแขงขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน
๖.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูการเปน SMART City
๖.๓ สรางความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๖.๔ จัดการทรัพยสินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายไดใหสามารถพึ่งพาตนเองได
๖.๕ ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
๖.๖ Green University มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเปน “อุทยานแหงการเรียนรู” มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู
๖.๗ Thailand ๔.๐
๖.๘ ทิศทางและการบริหารจัดการศูนยการศึกษายานมัทรี

๕

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

ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรบั การอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก ธรรมาภิบาล

กลยุทธ (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
๖

- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก ธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดานศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมในทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๗

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอด
เทคโนโลยีทางวัฒนธรรมทีม่ ีคุณภาพ
แกทองถิ่นและสังคม

๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัด
นครสวรรคใหมีความเหมาะสม

๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวย
หลักธรรมาภิบาล

๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริม
และเผยแพรศลิ ปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และ
สรางสรรค

๓. มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมีความเหมาะสม
กับลักษณะทางกายภาพ

๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ี
คุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิ
บาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับ
การบริการวิชาการทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นและสังคม

๘

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

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

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

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

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การยกคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การยกระดับมาตรฐาน
การใหบริการทางวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริให
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
สังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาศักยภาพครู
การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย และ

ยุทธศาสตรที่ ๑ : ใหบริการวิชาการ
ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๓ : สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความ
เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ ๔ : กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

๙

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

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

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
บุคลากรทางการศึกษาสูสากล
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การยกระบบริหาร
จัดการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

๑๐

แผนยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล

การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
การปฏิรปู ครู 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
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่นและสังคม

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

๑๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มคี ุณภาพแกทองถิ่นและสังคม

เปาประสงคที่ ๑:
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการ
บริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ

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
ไดรบั การอนุรักษ ฟน ฟู 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 และ
เผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค

เปาประสงคที่ ๔:
มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพได
มาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล

๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูแ ละนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอ การทํางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

๑๒

แผนทีย่ ุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
มิติที่ ๑
ดานประสิทธิผล

บุคลากรมีคณ
ุ ภาพองคกรเปนแหลงภูมิ
ปญญาแหงการเรียนรู

มิติที่ ๒
ดานคุณภาพการใหบริการ

การจัดการและสงเสริม เผยแพร พัฒนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สรางประโยชนตอชุมชน สังคม ทองถิ่น ประเทศ
ประโยชนตอชุมชน
เปนแหลงบริการ
วิชาการระดับชาติ

ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ยอมรับ และ
วางใจ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเนนการมีสว นรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของชุมชน / ทองถิ่น

ไดรบั การยอมรับและมีมาตรฐานใน
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 การพัฒนา
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 จัย
และนวัตกรรม

มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑๓ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
เปาประสงค ๑ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๓ บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบ ๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
๑
๒
๓
๔ กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
วิชาการใหแกทองถิ่นและสังคม
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
ทองถิ่นและสังคม
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อ กิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
จัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ๓. จํานวนบทความทางวิชาการที่ไดรับ
๑
๑
๒
๓
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติ การตีพิมพเผยแพร
เรื่อง
เรื่อง เรื่อง เรื่อง
หรือนานาชาติ

๑๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
เปาประสงค ๑ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มคี ุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๓ บริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพใน
กลุมงานวิจัยและบริการ



 ๑. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและ
รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการ
วัฒนธรรม
วิชาการ
ของทองถิ่นและสังคม



 ๒. โครงการเสวนาวิชาการ “แนวทางการ
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อ
บริหารจัดการงานวัฒนธรรมสูความเปนเลิศ”
จัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

๑๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค ๒ มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๔ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ
๕
๖
๗
๘ กลุมงานสงเสริมและเผยแพร
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ศิลปะและวัฒนธรรม
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
๑
๑
๒
๓
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
สงเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
ใหกับนักเรียน/นักศึกษา
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่ ๓. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสรางธรรมนูญชีวิตของ กิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
นักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก ๔. จํานวนเครือขายความรวมมือกับ
๑
๒
๓
๔
ในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร หนวยงานภายในและภายนอก
แหง
แหง
แหง
แหง
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความ
ทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปน
แหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค ๒ มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๔ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ



 ๑. โครงการจัดกิจกรรมสํานักศิลปะและ กลุมงานสงเสริมและเผยแพร
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัด
ศิลปะและวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย
นครสวรรค
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง



 ๒. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
วัฒนธรรม
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสราง
ธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความ
ทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปน
แหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๗

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๓ มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๔ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรม ๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
๑
๒
๓
๔ หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ และศิลปกรรมทองถิ่น
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟู
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
กิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
นครสวรรค

๑๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๓ มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ
ฟนฟู ใหมีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๔ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาของทองถิ่น และสรางองคความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษ
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม



 ๑. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รัตนราชสุดาฯ
(อพ.สธ.)



 ๒. โครงการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอม
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟู
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
นครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค

๑๙

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๖ พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
มุงสูความเปนเลิศและเปนองคกรแหงความสุข
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๑. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ กลุมงานบริหารสํานักงาน
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่ ตามแผน
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕ ผูอํานวยการ
เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
๒. รอยละความสําเร็จของการเบิก
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
จายเงินงบประมาณตามแผน
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
(อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน)

๒๐

รอยละ
๗๐

รอยละ รอยละ รอยละ
๗๕
๘๐
๘๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๖ พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
มุงสูความเปนเลิศและเปนองคกรแหงความสุข
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
กลุมงานบริหารสํานักงาน



 ๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักงานสํานัก
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและ
ศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม
ผูอํานวยการ
นวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อ
จังหวัดนครสวรรค
พัฒนาศักยภาพ



 ๒. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม



 ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม



 ๔. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา



 ๕. โครงการจัดจางลูกจางชั่วคราว



 ๖. คาประกันสังคมพนักงานและลูกจางชั่วคราว

๒๑

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดกําหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ใหครอบคลุมตามพันธกิจของสํานัก โดยเนนบริการ
การเรียนรูทางวัฒนธรรมและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม
เป นแนวทางบุ ค ลากรในหน ว ยงานสํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได เห็ น ภาพรวม และทิ ศ ทางในการปฏิ บั ติ ราชการให ได ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมายที่ กํ า หนดไว
ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆโดยมีการระบุให หัวหนากลุมงาน รองผูอํานวยการ เปนผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด เพื่อเก็บขอมูลและรับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนกลยุทธ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป) ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ จะครอบคลุมตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ตัวชีว้ ัดเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการ
ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
เปาประสงคที่ ๑ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการใหแกทองถิ่นและสังคม
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
วัตถุประสงค
อ.อนุสรณ สินสะอาด
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๓. จํานวนบทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
เปาประสงคที่ ๒ มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
ใหกับนักเรียน/นักศึกษา
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๒๒

ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
๓. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
อ.อนุสรณ สินสะอาด
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
วัตถุประสงค
นายปริญญา จั่นเจริญ
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๔. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เปาประสงคที่ ๓ มีการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู ใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
อ.อนุสรณ สินสะอาด
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
วัตถุประสงค
นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
๑. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
๒. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม ประชุม สัมมนา
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
ศึกษาดูงาน)
อ.อนุสรณ สินสะอาด
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
นายปริญญา จั่นเจริญ
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๒๓

ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้ง ๔ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

ดานการเรียน
การสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
ที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูล
ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่เนนคุณธรรม
จริยธรรม นําไปสูการสรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
























๒๔







ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
๒.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และ
ศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัด
นครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๓.๑ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอ
การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดานการเรียน
การสอน


พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ


ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม













๒๕

ขั้นตอนการไดมาของ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

นโยบายดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ
บริหารสํานัก
แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการ
บริหารสํานัก

คณะกรรมการ
ประจําสํานัก

คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ปรับปรุง ๒)

แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ปรับปรุง ๑)

ต.ค. ๕๙– ม.ค.๖๐

ก.พ. ๖๐– มี.ค.๖๐

๒๖

