แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔๑

ก

คํานํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักดานการทํานะบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณในป ๒๕๕๙ เพื่อ ใหบรรลุ พันธกิจ คือ
๑) บริก ารการเรียนรูท างวัฒ นธรรมและบู รณาการวัฒ นธรรมและภู มิปญ ญาไทย โดยสงเสริม การศึ กษา
คน ควา วิจัยและเผยแพร ศิลปวัฒ นธรรมของทองถิ่นและของชาติ ตลอดจนการกระตุน ใหตระหนักในคุณ คาของ
ศิ ลปวั ฒ นธรรมที่มีความภาคภู มิใจในเอกลัก ษณ ทางวัฒ นธรรม รวมถึง สนับ สนุน องคกรการทางวัฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัยใหทําหนาที่เปนแหลงวิชาการดานศิลปวัฒ นธรรม โดยจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรม
ภายในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง
๒) การบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม โดยจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาในสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงดําเนินการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม อยางเปนระบบ
แผนปฏิ บั ติ ราชการฉบั บ นี้ จะเป น สว นหนึ่ง ในการผลั ก ดั น กลุ ม งานภายในสํ านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ดําเนินการใหเปนไปตาม ประเด็นยุทธศาสตรที่ตั้งไวไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน ครบถวนตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม

๔๒

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สวนที่หนึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกบั ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด
จุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณ
ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปทั้ง ๔ พันธกิจ
สวนที่สอง การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
สวนที่สาม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
กระบวนการการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ

๔๓

หนา
ก
๑
๓
๔
๘
๑๔
๑๕
๑๗
๓๓
๓๖
๓๘
๓๙
๔๐

สวนที่หนึ่ง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ปรัชญา
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อให
ไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
๑. ประสานความรวมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
๒. ประสานความรวมมือการวิจัยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. บริการวิชาการแกสังคมและบูรณาการโครงการพระราชดําริ
๔. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๕. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. รวมสงเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษา พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ
๒. สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน
และองคกร
๓. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่น
๔. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๕. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ
การเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

๑

เปาประสงค
๑. เยาวชนและนักศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงามเปน
ที่ยอมรับของสังคม
๒. มีฐานขอมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น
๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น
๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
วัฒนธรรมศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีความประพฤติ มีการปฏิบัติตนที่ดีตามขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
๒. เพื่อรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น แลวนําขอมูลมาจัดทําเปน
ฐานขอมูลทางวัฒนธรรม
๓. เพื่อใหบริการวิชาการแกบุคคลภายในและภายนอกในดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา งานดานศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษสงิ่ แวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมในทองถิ่น
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการการเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
๖. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อให
ไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ประสาน
รวมมือสราง
โอกาสใน
การศึกษา พัฒนา
และสงเสริมการ
เรียนการสอนใหมี
คุณภาพ

๒. สรางความรู
และนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรม
ไปสูการปฏิบัติ
ทั้งระดับปจเจก
บุคคล ชุมชน
และองคกร

๓. ใหบริการ
วิชาการ ถายทอด
เทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มี
คุณภาพใหเกิด
การพัฒนาที่
ยั่งยืนของทองถิ่น

๔. อนุรักษ ฟนฟู
พัฒนาและสืบ
สานคุณคาความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม

๕. สงเสริม
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหมี
คุณภาพและมี
โลกทัศนใหม
เกี่ยวกับการ
เรียนรูวัฒนธรรม
ศึกษา

๖. กําหนด
แนวทางการ
บริหารจัดการให
ไดมาตรฐาน
เปนไปตาม
หลักเกณฑ และ
วิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่
ดี

๓. บุคลากรและ
หนวยงานทองถิ่น
ไดรับการบริการ
วิชาการที่มี
คุณภาพ
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของชุมชนทองถิ่น

๔. มีการอนุรักษ
ฟนฟู พัฒนา
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาชาวบาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ทองถิ่นเพื่อการ
เรียนรู และ
สรางสรรค

๕. ครูและบุคลกร
ทางการศึกษา มี
คุณภาพ และมี
โลกทัศนใหม
เกี่ยวกับ
กระบวนการ
เรียนรูวัฒนธรรม
ศึกษา

๖. มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี
ไดมาตรฐาน ยึด
หลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. เยาวชนและ
นักศึกษามี
คุณภาพ
คุณธรรม
จริยธรรม
คานิยมทาง
วัฒนธรรมที่ดีงาม
เปนที่ยอมรับของ
สังคม

๒. มีฐานขอมูล
ทางความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ตอ
ยอดภูมิปญ
 ญาสู
การพัฒนา
ทองถิ่น

๓

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท

ยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษา
พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ

การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
การปฏิรปู ครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู
การปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และ
องคกร

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทมี่ ีคณ
ุ ภาพและ
สืบสานโครงการพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย

ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมทีม่ ีคุณภาพแกทอ งถิน่

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดี
งามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

อนุรักษ ฟน ฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน

สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการ
เรียนรูว ัฒนธรรมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหได
มาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท
การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

การปฏิรปู ครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทมี่ ีคณ
ุ ภาพและ
สืบสานโครงการพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถชี ีวิต ประเพณี คานิยมทีด่ ี
งามภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

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

เปาประสงคที่ ๑ :
บัณฑิต มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคม

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

เปาประสงคที่ ๒ :
มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ตอยอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น

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

เปาประสงคที่ ๓ :
ชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นไดรับบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๔ :
การอนุรักษศลิ ปะและวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
ชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและสรางสรรค
เปาประสงคที่ ๕ :
ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน

เปาประสงคที่ ๖ :
มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล

๕

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

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดม ศึกษา และพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษา
พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:

สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น

สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู
การปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และ
องคกร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สืบสานโครงการพระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่นไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :

เปาประสงคที่ ๑:
เยาวชนและนักศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงามเปนที่
ยอมรับของสังคม

เปาประสงคที่ ๒:
มีฐานขอมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรมตอ
ยอดภูมิปญญาสูก ารพัฒนาทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๓:
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมทีม่ ีคุณภาพแกทอ งถิน่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :

ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลาย ของ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิต ประเพณี คานิยมที่ดีงาม
ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

อนุรักษ ฟน ฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:

สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการ
เรียนรูว ัฒนธรรมศึกษา

บุคลากรและหนวยงานทองถิน่ ไดรับการบริการ
วิชาการทีม่ ีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๔ :
มีการอนุรกั ษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภูมปิ ญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถิน่ เพือ่ การเรียนรู และ
สรางสรรค

๑.๑ เสริมสรางการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและนักศึกษา

๒.๑ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒.๒ สนับสนุนนักวิจัยทองถิ่นรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมที่ ผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๒.๓ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒.๔ สงเสริม เผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ หรือนานาชาติ

๓.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลภายในและ
ภายนอก
๓.๒ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
๓.๓ ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในการทําการคนควาขอมูลเบื้องตนเพื่อตอยอดในการทํางานวิจัย

๔.๑ สรางความรวมมือ ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการเปนที่ปรึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและสรางมูลคาเพิ่มใน
ทองถิ่น
๔.๒ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย - นิทรรศการหมุนเวียนตามโอกาสและวาระสําคัญตางๆ
- จัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
- รณรงคใหนักศึกษายึดมั่นคานิยมกุลบุตร กุลสตรีที่พึงประสงค - ธรรมนูญชีวิต
๔.๓ สรางเครือขายในการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหได
มาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกี าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เปาประสงคที่ ๕:
ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมี
โลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
วัฒนธรรมศึกษา

๕.๑ ปรับกระบวนทัศนครู บุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมใหปราชญ กลุมแกนนํา และผูรูถายทอดความรู และ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับการปฏิรปู การศึกษา
๕.๒ ประสานความรวมมือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร สาขาวิชา
ศิลปะ และสาขาประวัติศาสตร ในการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๓ สรางเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดขึ้นในระดับตนสังกัดระดับโรงเรียนและระดับ
กลุมสาระการเรียนรู

เปาประสงคที่ ๖:
มีระบบบริหารจัดการทีด่ ีไดมาตรฐาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๖

๖.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๖.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

แผนทีย่ ุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูก ารพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
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

ความรู
๗ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ราชภัฏนครสวรรค
๑. สรางโอกาสใน
๑. ประสานรวมมือสราง ๑. เยาวชนและ
๑. จํานวนโครงการ/
การศึกษาระดับอุดม
โอกาสในการศึกษา
นักศึกษามี
กิจกรรมที่สงเสริม
ศึกษา และ
พัฒนาและสงเสริม
คุณภาพ
สนับสนุนคุณธรรม
พัฒนาการเรียนการ
การเรียนการสอนใหมี
คุณธรรม
จริยธรรม ใหกับเยาวชน
สอนใหมีคุณภาพสู
คุณภาพ
จริยธรรม
และนักศึกษา
มาตรฐานสากล
คานิยมทาง
๒. รอยละความสําเร็จใน
วัฒนธรรมที่ดี
การดําเนินกิจกรรม/
งามเปนที่ยอมรับ
โครงการตาม
ของสังคม
วัตถุประสงค

๘

เปาหมาย

กลยุทธ

๑ โครงการ ๑.๑ เสริมสรางการเรียนการสอนที่
เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสู
การสรางธรรมนูญชีวิตของ
นักศึกษา
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการ
รอยละ ๗๕
พัฒนาคุณภาพเยาวชนและ
นักศึกษา

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ราชภัฏนครสวรรค
๒. สรางความรูและ ๒. สรางความรูและ
๒. มีฐานขอมูลความ ๑. จํานวนผลงานวิจัยหรือ
๑ เรื่อง
นวัตกรรมให
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม
หลากหลายทาง
งานสรางสรรคดานการ
สามารถตีพิมพ
ไปสูก ารปฏิบัติทั้งระดับ
วัฒนธรรม ตอ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
เผยแพรใน
ปจเจกบุคคล ชุมชน
ยอดภูมิปญญาสู
วัฒนธรรม
ระดับชาติและ
และองคกร
การพัฒนา
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ๒ โครงการ
นําไปใชประโยชน
ทองถิ่น
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต าม
ตอการพัฒนา
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทองถิ่น
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓. จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ ๑ เรื่อง
งานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพ ร ใน ระดั บ ช าติ
หรือนานาชาติ

๙

กลยุทธ
๒.๑ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนในดาน
การเรียนการสอน และ
ถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒.๒ สนับสนุนนักวิจัยทองถิ่น
รวมกับนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมที่
ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่น
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๒.๓ สงเสริมการเรียนรูตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒.๔ สงเสริม เผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก
เปาประสงค
ราชภัฏนครสวรรค
๓. ใหบริการวิชาการ
๓. ใหบริการวิชาการ
๓. บุคลากรและ
ถายทอดเทคโนโลยีที่
ถายทอดเทคโนโลยี
หนวยงานทองถิ่น
มีคณ
ุ ภาพและสืบสาน
ทางวัฒนธรรมที่มี
ไดรบั การบริการ
โครงการพระราชดําริ
คุณภาพแกทองถิ่น
วิชาการที่มีคุณภาพ
ใหเกิดการพัฒนาที่
สอดคลองกับความ
ยั่งยืนของทองถิ่นไทย
ตองการของชุมชน
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
๑. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ
ใหแกบุคคลภายในและ
ภายนอก
๒. รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินกิจกรรม/
โครงการตาม
วัตถุประสงค
๓. จํานวนเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก

๑๐

เปาหมาย

กลยุทธ

๒ โครงการ ๓.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตองการของบุคคล
รอยละ ๗๕
ภายในและภายนอก
๓.๒ สรางเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน อาทิ วัฒนธรรม
๒ แหง
จังหวัด สภาวัฒนธรรม
๓.๓ ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกในการทําการคนควา
ขอมูลเบื้องตนเพื่อตอยอดใน
การทํางานวิจัย

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร
ราชภัฏนครสวรรค
สํานัก
๔. ฟนฟูและสืบสาน
๔. อนุรกั ษ ฟนฟู
คุณคา ความ
พัฒนาและสืบสาน
หลากหลาย ของ
คุณคาความ
วัฒนธรรมไทย ทั้งที่
หลากหลายทาง
เปนวิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรม
คานิยมที่ดีงามภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น

เปาประสงค
๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู
พัฒนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาชาวบาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น
เพื่อการเรียนรู และ
สรางสรรค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

๑. จํานวนโครงการ/
๖ โครงการ ๔.๑ สรางความรวมมือ ใหความชวยเหลือ
กิจกรรมดานการ
ทางดานวิชาการเปนที่ปรึกษาดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
ศิลปวัฒนธรรมและสรางมูลคาเพิ่มใน
วัฒนธรรม
ทองถิ่น
๒. รอยละความสําเร็จ รอยละ ๗๕ ๔.๒ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
ในการดําเนิน
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา
กิจกรรม/โครงการ
พระมหากษัตริย
ตามวัตถุประสงค
- นิทรรศการหมุนเวียนตามโอกาสและ
๓. จํานวนโครงการ/
๒ โครงการ
วาระสําคัญตางๆ
กิจกรรมสราง
- จัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตภูมิปญญา
เครือขายในการฟนฟู
ทองถิ่น
และอนุรักษ
- รณรงคการพูด เขียนและใช
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ภาษาไทยใหถูกตอง
และศิลปกรรม
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
ทองถิ่น
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมือง
สัปดาหละ ๑ วัน
- รณรงคใหนักศึกษายึดมั่นคานิยม
กุลบุตร กุลสตรีที่พึงประสงค
- ธรรมนูญชีวิต
๔.๓ สรางเครือขายในการฟนฟูและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่น

๑๑

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ราชภัฏนครสวรรค
สํานัก
๕. เพิ่มศักยภาพครู
๕. สงเสริมศักยภาพครู ๕. ครูและบุคลกรทาง
และบุคลากร
และบุคลากร
การศึกษา มี
ทางการศึกษา ใหมี
ทางการศึกษาใหมี
คุณภาพ และมีโลก
คุณภาพและ
คุณภาพและมีโลก
ทัศนใหมเกี่ยวกับ
มาตรฐาน
ทัศนใหมเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู
การเรียนรู
วัฒนธรรมศึกษา
วัฒนธรรมศึกษา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

๑. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนการ
เรียนรูใหกับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
๒. รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินกิจกรรม/
โครงการตาม
วัตถุประสงค

๒ โครงการ

๕.๑ ปรับกระบวนทัศนครู บุคลากร
ทางการศึกษา และสงเสริมให
ปราชญ กลุมแกนนํา และผูรู
ถายทอดความรู และภูมิปญญา
ทองถิ่นใหสอดคลองกับการ
ปฏิรูปการศึกษา
๕.๒ ประสานความรวมมือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ อาทิ สาขาวิชา
ดนตรี สาขาวิชานาฏศิลปและ
การละคร สาขาวิชาศิลปะ
และสาขาประวัติศาสตร ในการ
จัดกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕.๓ สรางเครือขายในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให
เกิดขึ้นในระดับตนสังกัดระดับ
โรงเรียนและระดับกลุมสาระ
การเรียนรู

๑๒

รอยละ ๗๕

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ราชภัฏนครสวรรค
๖. กําหนดแนวทางการ ๖. กําหนดแนวทางการ ๖. มีระบบบริหาร
๑. รอยละความสําเร็จของการ
บริหารจัดการใหได
บริหารจัดการใหได
จัดการที่ดีได
เบิกจายเงินงบประมาณ
มาตรฐานเปนไปตาม
มาตรฐาน เปนไปตาม
มาตรฐาน ยึดหลัก
ตามแผน
หลักเกณฑและ
หลักเกณฑ และ
ธรรมาภิบาล
๒. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
วิธีการบริหารกิจการ
วิธีการบริหารกิจการ
การพัฒนา (อบรม ประชุม
บานเมืองที่ดี
บานเมืองที่ดี
สัมมนา ศึกษาดูงาน)

๑๓

เปาหมาย
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐

กลยุทธ
๖.๑ สรางระบบบริหารการ
จัดการที่ดี
๖.๒ สงเสริมใหบุคลากร
แสวงหาความรูและ
นวัตกรรมใหมที่เอื้อ
ประโยชนตอการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

จุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
๑. ประสานความรวมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
๒. ประสานความรวมมือการวิจัยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สงเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๓. บริการวิชาการแกสังคมและบูรณาการโครงการพระราชดําริ
๔. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๕. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. รวมสงเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๔

งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการรวมทั้งสิ้น ๓,๕๒๐,๕๐๐ บาท แยกออกเปน งบประมาณแผนดิน ๒,๘๒๐,๕๐๐ บาท งบประมาณรายได
๗๐๐,๐๐๐ บาท ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ๑ หนวยงาน คือ ๑.งบประมาณหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จํานวน
๗๕,๐๐๐ บาท โดยไดจัดสรรงบประมาณรายจายตามโครงการที่ไดรับอนุมัติของหนวยงานระดับสํานัก และเทียบเทา
ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๑. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑) จัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการจัดสรรของสํานักงบประมาณ
(๒) จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการประจําป
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(๓) การจัดทําโครงการของแตละหนวยงานใหมีการวิเคราะหและวางแผนรายละเอียด แผนดําเนิน
โครงการ โดยใหครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ
ผลกระทบของโครงการ ความคุมคาของโครงการ ความพรอมในการดําเนินโครงการและ
ความเสี่ยงของโครงการ
(๔) การวางแผนและบริหารโครงการแตละหนวยงาน ใหดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการที่ผานมา
ขั้นตอนที่ ๒ ริเริ่มโครงการใหมและวิเคราะหเบื้องตน
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผลการใชงานและการติดตาม / ปรับปรุง / แกไข

๑๕

๒. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายการ
งบประมาณสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๓. โครงการศึกษาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔. โครงการจัดกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๕. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักงานสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค
๖. โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
๗. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
๙. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. โครงการจัดจางลูกจางชั่วคราว
งบประมาณหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น จากสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑.กิจกรรมหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
แผนดิน
๒,๘๒๐,๕๐๐
๐

งบประมาณ
รายได
๗๐๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐
๐

๓,๕๒๐,๕๐๐
๑๓๐,๐๐๐

๑,๙๒๐,๕๐๐

๐

๐

๑,๙๒๐,๕๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๐

๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๐

๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๐

๐

๒๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๐

๐
๒๔๐,๐๐๐

๐
๐

๓๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๒,๘๒๐,๕๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๓,๕๙๕,๕๐๐

๑๖

รวม

๒๒๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๓. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษา พัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
เปาประสงค ๑ เยาวชนและนักศึกษา มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงามเปนที่ยอมรับของสังคม
กลยุทธที่ ๑.๑ เสริมสรางการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสรางธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
กลยุทธที่ ๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและนักศึกษา

ตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย
๑.
๒.

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชนและนักศึกษา
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค

๑๗

เปาหมาย ๕๙
๑ โครงการ
รอยละ ๗๕

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการอบรมภาวะผูนําทางคุณธรรม
จริยธรรมแกนักศึกษาแกนนํา Youth
Ethic Moral leadership Training
Camp.

๒.

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๕๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัยแหง - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
โลกกวางรุนเยาวฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ คน
๗๐ ป Youth Researcher training
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
th
Center for 70 Anniversary king
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
Rama 9
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใชประโยชน
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๑๘

งบประมาณ
๔๕,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ส.ค.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๖,๐๐๐
บาท

ส.ค.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และองคกร
เปาประสงค ๒ มีฐานขอมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ ๒.๑ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
กลยุทธที่ ๒.๒ สนับสนุนนักวิจัยทองถิ่นรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมที่ ผสมผสานภูมิปญญาทองถิน่ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
กลยุทธที่ ๒.๓ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กลยุทธที่ ๒.๔ สงเสริม เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย
๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัด
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูต ามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ

๑๙

เปาหมาย ๕๙
๑ เรื่อง
๒ โครงการ
๑ เรื่อง

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
๑. วิจัยทางวัฒนธรรม “ภาพสะทอน
สังคมเรื่องภูมิปญญาความเชื่อดาน
เครื่องรางของขลังยอดนิยมปากน้ํา
โพ”

๒.

การจัดพิมพหนังสือพืชหัวพื้นเมือง

๓.

การจัดพิมพหนังสือผักพื้นบาน

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- มีการรวบรวมองคความรูและภูมิ
ปญญาดานเครื่องรางของขลังเมือง
ปากน้ําโพ
- มีการนําเสนอขอมูลองคความรู
รูปแบบ ความหลากหลายของวัตถุ
มงคลและเครื่องรางของขลัง จังหวัด
นครสวรรค
- เกิดการศึกษาวิจัยและเก็บขอมูล
อยางเปนระบบเกี่ยวกับเรื่อง
เครื่องรางของขลัง จังหวัด
นครสวรรค
- มีการจัดพิมพหนังสือพืชหัว
พื้นเมือง เพื่อเผยแพร และ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน
๕๐๐ เลม

งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๕๐,๐๐๐
บาท

ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

- มีการจัดพิมพหนังสือผักพื้นบาน
เพื่อเผยแพร และประกอบการ
จัดการเรียนการสอน ในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ จํานวน ๕๐๐ เลม

๒๕๐,๐๐๐
บาท

ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

ศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิต
และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
ศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิต
และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒๐

ลําดับ

๔.

๕.

๖.

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับการสนอง
พระราชดําริโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ)”

- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๕๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชสวน - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
พฤกษศาสตรเพื่อบูรณาการสูการเรียน ๕๐ คน
การสอน”
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
โครงการจัดทําหนังสือปญหามลพิษใน - มีการจัดพิมพหนังสือปญหามลพิษ
สิ่งแวดลอมกับความหลากหลายของ ในสิ่งแวดลอมกับความหลากหลาย
พืช และอบรมบุคลากรทางการศึกษา ของพืช เพื่อเผยแพร และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ประชาชนทั่วไป
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน
๒๑

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ
นครสวรรค

๒๐,๓๕๐
บาท

มิ.ย.๕๙

ศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิต
และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

๑๘,๕๕๐
บาท

มิ.ย.๕๙

ศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิต
และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

๑๐๐,๐๐๐
บาท

มิ.ย. – ก.ค.๕๙

ศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิถีชีวิต
และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําดับ

๗.

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
๔๐๐ เลม
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๓๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
ครั้งที่ ๖ The international
๓๐๐ คน
Conference on Arts and Cultures - รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
in Creative Economy “วิถีศิลป ถิ่น โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
มังกรสี่แคว เผยแพรวัฒนธรรมสู
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
สายตาโลก”
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๒๒

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ
นครสวรรค สาขา
ชีววิทยาฯ และ
สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

๑,๑๒๙,๐๐๐
บาท
(งบประมาณ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ
และเครือขาย
ความรวมมือ)

ก.พ.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่น
เปาประสงค ๓ บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่น
กลยุทธที่ ๓.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลภายในและภายนอก
กลยุทธที่ ๓.๒ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๓.๓ ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในการทําการคนควาขอมูลเบื้องตนเพื่อตอยอดในการทํางานวิจัย

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการใหแกบุคคลภายในและภายนอก
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

๒๓

เปาหมาย ๕๙
๒ โครงการ
รอยละ ๗๕
๒ แหง

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
๑. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒. โครงการบริการวิชาการเรื่อง “ภาพ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
สะทอนสังคมเรื่องภูมิปญญาความเชื่อ ๔๐ คน
ดานเครื่องรางของขลังยอดนิยมปากน้ํา - รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โพ”
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. โครงการอบรมภาวะผูนําทางคุณธรรม - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
จริยธรรมแกนักศึกษาแกนนํา Youth
๕๐ คน
Ethic Moral leadership Training
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
Camp.
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอ ยกวารอยละ ๘๐
๒๔

งบประมาณ
๓๘,๒๘๐ บาท

ระยะเวลา
มิ.ย.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๖๐,๐๐๐ บาท

ก.ค.๕๘

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๔๕,๐๐๐
บาท

ส.ค.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพอัจฉริยะวิจัย
แหงโลกกวางรุนเยาวฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ป Youth Researcher
training Center for 70th
Anniversary king Rama 9

๕.

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๖๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้ง - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
ที่ ๖ The international Conference ๓๐๐ คน
on Arts and Cultures in Creative - รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
Economy “วิถีศิลป ถิ่นมังกรสี่แคว
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
เผยแพรวัฒนธรรมสูสายตาโลก”
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๒๕

งบประมาณ
๒๕,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ส.ค.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑,๑๒๙,๐๐๐
บาท
(งบประมาณ
สนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ
และเครือขาย
ความรวมมือ)

ก.พ.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
เครือขาย
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ หลากหลายทางวัฒนธรรม
เปาประสงคที่ ๔

มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และ
สรางสรรค

กลยุทธที่ ๔.๑
กลยุทธที่ ๔.๒

สรางความรวมมือ ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการเปนที่ปรึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและสรางมูลคาเพิ่มในทองถิ่น
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทองถิ่นและชุมชน
- นิทรรศการหมุนเวียนตามโอกาสและวาระสําคัญตางๆ
- จัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคใหนักศึกษายึดมั่นคานิยมกุลบุตร กุลสตรีที่พึงประสงค
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
- ธรรมนูญชีวิต
สรางเครือขายในการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น

กลยุทธที่ ๔.๓

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรางเครือขายในการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น

๒๖

เปาหมาย ๕๙
๖ โครงการ
รอยละ ๗๕
๒ โครงการ

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
๑. โครงการสงเสริมเอกลักษณไทย รวม - รอยละบุคลากรมีสวนรวมในการ
แตงกายดวยผาไทยและใชเลขไทยใน แตงกายดวยผาไทย และใชเลขไทย
ทุกโอกาส
ไมนอ ยกวารอยละ ๖๕
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๒. โครงการถวายพระพรชัยมงคล
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑,๐๐๐ คน
ประจําป ๒๕๕๘
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๓. โครงการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นป - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
ใหมไทย ประจําป ๒๕๕๙
๗๐๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๔. โครงการการจัดงานประเพณีตรุษจีน - มีการจัดนิทรรศการ จํานวน ๑ งาน
ปากน้ําโพ ประจําป ๒๕๕๙
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๕. โครงการวันอนุรักษมรดกไทย
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
ประจําป ๒๕๕๙
๓๐๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
๖. โครงการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา ๑๐๐ คน
มหาวชิราลงกรณ สยาม
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
มกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวัน
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา
๒๗

งบประมาณ
๕,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๕๑,๐๐๐
บาท

ธ.ค.๕๘

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๕,๐๐๐
บาท

ม.ค.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๕,๐๐๐
บาท

ก.พ.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔,๐๐๐
บาท

เม.ย.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๐,๐๐๐
บาท

ก.ค.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
๗. โครงการ “พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา และพิธีสดุดีพระคุณ
แมเนื่องในวันแมแหงชาติ” ประจําป
๒๕๕๙
๘. โครงการวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๙๔ ป
๙.

โครงการในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๑,๐๐๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕

งบประมาณ
๓๔,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ส.ค.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๓๐๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๕๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕

๔๒,๒๕๐
บาท

ส.ค.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๗๕,๐๐๐
บาท
(งบประมาณ
สนับสนุนจาก
สํานักนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมช
าติ และ
สิ่งแวดลอม)

ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
เปาประสงคที่ ๕

ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา

กลยุทธที่ ๕.๑

ปรับกระบวนทัศนครู บุคลากรทางการศึกษา สงเสริมใหปราชญ กลุมแกนนํา และผูรูถายทอดความรู และภูมิปญญาทองถิ่น
ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
ประสานความรวมมือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร สาขาวิชาศิลปะ และสาขาประวัติศาสตร
ในการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
สรางเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดขึ้นในระดับตนสังกัดระดับโรงเรียนและระดับกลุมสาระการเรียนรู

กลยุทธที่ ๕.๒
กลยุทธที่ ๕.๓

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรูใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค

๒๙

เปาหมาย ๕๙
๒ โครงการ
รอยละ ๗๕

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการเวทีเสวนาสรางเกณฑ
พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือก
ผลงานรางวัลศิลปนผูทํา
คุณประโยชนดีเดนทางดาน
วัฒนธรรมทองถิ่น

๒.

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- มีการพิจารณาคุณสมบัติ และ
คัดเลือกผลงานของศิลปนผูทํา
ประโยชนดีเดนดานวัฒนธรรม
ทองถิ่น
- มีการยกยองเชิดชูศิลปนผูทํา
ประโยชนดีเดนดานวัฒนธรรม
ทองถิ่น
- ไดเกณฑในการพิจารณาคุณสมบัติ
และคัดเลือกผลงานของศิลปนผูทํา
ประโยชนดีเดนดาน
โครงการบูรณาการการเรียนการสอน - จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
กับการทํานุบํารุงศิลปะและ
๔๐ คน
วัฒนธรรม
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- รอยละความรูความเขาใจ ไมนอย
กวารอยละ ๘๐
- รอยละการนําความรูไปใช
ประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๓๐

งบประมาณ
๓๕,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ก.ค.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๘,๒๘๐
บาท

มิ.ย.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคที่ ๖

มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ ๖.๑
กลยุทธที่ ๖.๒

สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน)

๓๑

เปาหมาย ๕๙
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐

ลําดับ
โครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๒. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๓. โครงการจัดจางลูกจางชั่วคราว
๔.

๕.

๖.

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
- รอยละการเบิกจายงบประมาณ
บริหารจัดการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕

งบประมาณ
๑๒๐,๐๐๐
บาท

ระยะเวลา
ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

ผูรับผิดชอบ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

- รอยละการเบิกจายงบประมาณ
บริหารจัดการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕

๓๖๐,๐๐๐
บาท

ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

- รอยละการเบิกจายงบประมาณ
บริหารจัดการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน ๑๐ คน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัด
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กาญจนบุรี
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
โครงการลงนามความรวมมือ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน ๑๔ คน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัด
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
สงขลา พัทลุง และสตูล
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
- จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวน
๑๐ คน
- รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ ๗๕

๒๔๐,๐๐๐
บาท
๖๐,๔๑๐
บาท

ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๓๒,๙๐๐
บาท

พ.ค.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๐,๐๐๐
บาท

ก.ค. – ก.ย.๕๙

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๒

ก.พ. – มี.ค.๕๙

ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้ง ๔ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษา พัฒนาและ
สงเสริมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๑.๑ เสริมสรางการเรียนการสอนที่เนนคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูการสราง
ธรรมนูญชีวิตของนักศึกษา
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการ
ปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน และองคกร
๒.๑ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน
และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น
๒.๒ สนับสนุนนักวิจัยทองถิ่นรวมกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แบบมีสวนรวมที่ ผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
๒.๓ สงเสริมการเรียนรูตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๒.๔ สงเสริม เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
ที่มีคุณภาพแกทองถิ่น
๓.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของบุคคลภายในและภายนอก

ดานการเรียน
การสอน

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม




























๓๓





ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

ดานการเรียน
การสอน

๓.๒ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
๓.๓ ขอทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกในการทําการคนควาขอมูลเบื้องตน
เพื่อตอยอดในการทํางานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและสืบสานคุณคาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
๔.๑ สรางความรวมมือ ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการเปนที่ปรึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรมและสรางมูลคาเพิ่มในทองถิ่น
๔.๒ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- นิทรรศการหมุนเวียนตามโอกาสและวาระสําคัญตางๆ
- จัดตั้งพิพิธภัณฑวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
- รณรงคใหนักศึกษายึดมั่นคานิยมกุลบุตร กุลสตรีที่พึงประสงค
- ธรรมนูญชีวิต
๔.๓ สรางเครือขายในการฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับการเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
๕.๑ ปรับกระบวนทัศนครู บุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมใหปราชญ กลุม

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ




๓๔

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม




















ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
แกนนํา และผูรูถายทอดความรู และภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา
๕.๒ ประสานความรวมมือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อาทิ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชา
นาฏศิลปและการละคร สาขาวิชาศิลปะ และสาขาประวัติศาสตร ในการจัด
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๓ สรางเครือขายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเกิดขึ้นใน
ระดับตนสังกัดระดับโรงเรียนและระดับกลุมสาระการเรียนรู
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ : กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๖.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี

ดานการเรียน
การสอน

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม









๖.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอ
การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

๓๕













สวนทีส่ อง
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
สํา นัก ศิล ปะและวัฒ นธรรมไดกํา หนดตัว ชี้ วัดในแผนปฏิบั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ใหครอบคลุมตามพันธกิจของสํานัก โดยเนนบริการการเรียนรูทางวัฒนธรรมและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม
เปนแนวทางบุคลากรในหนวยงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเห็นภาพรวม และทิศทางในการปฏิบั ติ
ราชการให ไดผ ลสั มฤทธิ์ ต ามเป า หมายที่ กํ า หนดไว ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถใช เป น แนวทางในการกํ ากั บ ติด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆโดยมีการระบุให หัวหนากลุมงาน รองผูอํานวยการ เปนผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด เพื่อเก็บขอมูลและรับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะครอบคลุมตัวชี้วดั ตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา
๒๕๕๘ ตัวชี้วัดเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการ
ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
เปาประสงคที่ ๑ เยาวชนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงามเปนที่ยอมรับของสังคม
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ งเสริมสนับสนุน รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับเยาวชนและ
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร อ.พัทธดนย สนธิรักษ
นักศึกษา
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
นายปริญญา จั่นเจริญ
อ.อนุสรณ สินสะอาด
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามวัตถุประสงค
เปาประสงคที่ ๒ มีฐานขอมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น
๑. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดาน
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร อ.พัทธดนย สนธิรักษ
นายปริญญา จั่นเจริญ
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.อนุสรณ สินสะอาด
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๓. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ
เปาประสงคที่ ๓ บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
ใหแกบุคคลภายในและภายนอก
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
อ.อนุสรณ สินสะอาด
นายปริญญา จั่นเจริญ
โครงการตามวัตถุประสงค
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๓๖

เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร

๓. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก
เปาประสงคที่ ๔ มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
อ.อนุสรณ สินสะอาด
นายปริญญา จั่นเจริญ
โครงการตามวัตถุประสงค
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสรางเครือขายใน
การฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๕ ครูและบุคลกรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
วัฒนธรรมศึกษา
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ นับสนุนการ
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
เรียนรูใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
อ.อนุสรณ สินสะอาด
นายปริญญา จั่นเจริญ
โครงการตามวัตถุประสงค
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร
เปาประสงคที่ ๖ มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
๑. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
อ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
งบประมาณตามแผน
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
อ.พัทธดนย สนธิรักษ
๒. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม อ.พงษศักดิ์ ศิริโสม
อ.อนุสรณ สินสะอาด
นางชอลัดดา คันธชิต
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน)
น.ส.ศุภรสวรรค รอเพ็ชร

๓๗

สวนที่สาม
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการปฏิบัติราชการใหไดผลผลิตและผลลัพธ ตามเปาหมายที่กําหนดนั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได
กํ า หนดให ทุ ก กลุ มงานได ดํ า เนิน การให เป น ไปตามขั้ น ตอน ตั้ งแต ก ารวางแผน การนํ า แผนไปปฏิบั ติ แ ละการ
ประเมินผล โดยจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการ
ประเมินแตละคณะที่เกี่ยวของ เชน การประกนคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนตน
องคประกอบสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๑. การ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ คูมือการประกันคุณภาพภายใน และคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
๒. การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ประเภทเงินแผนดิน และเงินรายได
๓. การวางแผนและบริหารโครงการ ใหบรรจุเปาหมายตามตัวชี้วัดและตัวบงชี้
๔. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๕. รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๖. รายงานประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพภายใน
๗. รายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่ผานกระบวนการตรวจสอบ (CAR) และการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินจากบุคคลภายนอก

๓๘

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

กระบวนการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
เปาหมายและขอบเขตของโครงการ

การดําเนินงาน
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติใหดําเนินโครงการ
 ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ

 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule)
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหนาตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ
แผนงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน

ติดตามปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธกี ารแกไขปญหา

แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ตองชัดเจนและ
สอดคลองกัน
 ใชเปนแผนอางอิงในการติดตามความคืบหนาของ
โครงการและสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
 ติดตามความคืบหนาตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดําเนินการไดจริง
ณ เวลาปจจุบัน
 วิเคราะหความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และระยะเวลา
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
และระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อใหโครงการจะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
 ประมวลผลปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
• บุคลากร (Man)
• การบริหารจัดการ (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ (Material)
• งบประมาณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภาวะแวดลอม (Environment)

๓๙

การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ
ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
เป นระยะอย างต อเนื่ องให ส อดคลองกับ เกณฑ การประเมิน จากหนว ยงานที่ ม าประเมิน ทั้ งหนว ยงานภายในและ
ภายนอก ดังนี้
๑. การรายงานการใชจายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
๒. รายงานความกาวหนาการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๓. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณและประเมินหัวหนาหนวยงาน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๔. รายงานประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกของสํานักงาน ก.พ.ร.
๕. การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อรับ
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
*****************************
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