แผนอัตรากําลัง ระยะ ๔ ป
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑

โดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่หนึ่ง
หลักการและเหตุผล
ขอบเขตการดําเนินงาน
การวิเคราะหสถานการณและกลั่นกรองสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ที่สงผลกระทบตอการกําหนดกรอบอัตรากําลัง
แนวทางการบริหารงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน
สวนทีส่ อง
การวิเคราะหสถานการณและกลั่นกรองสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
นโยบายการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขั้นตอนการวิเคราะหอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม
กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มมาใหม ระยะ ๔ ป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกรอบอัตรากําลังตําแหนงเพิ่มใหม ระยะ ๔ ป
ภาคผนวก

หนา
๑
๒
๒
๔
๙
๑๑
๑๒
๑๓
๑๗
๒๐
๒๓

๑
สวนที่หนึ่ง
บทนํา
หลักการและเหตุผล
สํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มีป รัช ญาในดานการอนุ รัก ษ ฟ น ฟู
พัฒนา และเผยแพรความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา และมีวิสัยทัศนในการ
เปนหนวยงานที่การแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ
และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนนั้น จึงตระหนักถึงความจําเปนในการเก็บรวบรวมขอมูลทองถิ่น
ทั้งในดานวิถีชีวิต ประเพณี ภูมิศาสตร และประวัติศาสตรของนครสวรรคจากผูมีความรูในแขนงวิชาที่
เกี่ยวของเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับนครสวรรคศึกษา และเผยแพรความรูเหลานั้นใหกับคณาจารย
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดทราบถึงประวัติศาสตรความเปนมาของนครสวรรค ซึ่ง
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา ซึ่งจะชวยใหตระหนักถึงอัตลักษณ
ที่แทจริงของนครสวรรคจนเกิดความรัก และความหวงแหนในเอกลักษณของตน และสงผลตอเนื่องใหเกิด
จิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงขอมูลประวัติศาสตรของนครสวรรคใหคงอยูตอไป
นอกจากนี้ ความรูที่คณาจารยและนักศึกษาไดรับยังสามารถนําไปบูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยสงเสริมศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลก
ทัศนใหมเกี่ยวกับนครสวรรคศกึ ษามากขึ้น
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสอดรับกับแผนยุทธศาสตร และวิสัยทัศน
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของบุคลากร รวมทั้ง
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค ดังนั้น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงไดกําหนดนโยบายไวดังนี้
๑. สงเสริมการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู และมีสวนรวม
๒. การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๓. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
๔. สงเสริมใหบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการที่ดี
๕. สงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
๖. สงเสริมใหบุคลากรกาวหนาในวิชาชีพ
๗. สงเสริมใหบุคลากรทาวิจัยสถาบัน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดหาบุคลากรในการรองรับอัตลักษณตามภารกิจและพันธกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและทองถิ่น
๒. เพื่ อ สรางกระบวนการขั บ เคลื่อ นงานแบบบู รณาการการทํา งานของบุ คลากรให มี ป ฏิสั มพั น ธ
ระหวางกัน
๓. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน สอดคลอง เชื่อมโยง และเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร และสรางความเขมแข็งของหนวยงาน
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๒
๔. เพื่อใหบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
๓.๑ มีความผูกพันตอองคกร
๓.๒ ยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๓.๓ มีการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓.๔ มีจิตบริการ
๓.๕ มุงผลสัมฤทธิ์
ขอบเขตการดําเนินงาน
คณะกรรมการจัด ทํา แผนอัตรากํา ลัง สํานัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม ซึ่งมี การจั ดทําแผนอัต รากําลั ง
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) โดยใหมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องราวตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑ วิเคราะห ภ ารกิ จ หน า ที่ค วามรับ ผิ ดชอบของสํ านัก ศิล ปะและวั ฒ นธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให สอดคลองกับ นโยบายของผูบ ริห ารแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และสภาพปญหาของสํานัก
๒ กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะหสถานการณและกลั่นกรองสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการ
กําหนดกรอบอัตรากําลัง
จุดแข็ง (S) สํานักศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง

คะแนนเต็ม ๕

๑. มีหอวัฒนธรรมที่เปนแหลงเผยแพรเปนศูนยรวมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ระบบ ยุทธศาสตร โครงสราง แบบแผน ชัดเจน
๓. การแบงภาระหนาที่ แบงฝายชัดเจน
๔. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการทํางาน
๕. มีการสื่อสาร ประสานงานกันภายในองคกร
๖. มีสถานที่ที่เอื้อตอการทํางาน
๗. มีวัสดุอุปกรณพรอมตอการปฏิบัติงาน
๘. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความยุติธรรม
๙. มีงบประมาณในการดําเนินงาน
๑๐. มีการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. มีกิจกรรมการใหบริการที่หลากหลาย
๑๒. บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย มีคุณภาพ
๑๓. บุคลากรมีความรวมมือรวมใจในการทํางาน เขมแข็ง

๔.๘๑
๔.๑๑๕
๔.๑๑๕
๔.๐๔
๓.๙๒๕
๓.๘๘๕
๓.๖๑๕
๓.๔๒๕
๓.๓๔๕
๓.๐๗๕
๒.๘๔๕
๒.๗๗
๒.๒๗
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๓

จุดออน (W) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จุดออน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

งานดานการวิจัยมีจํานวนนอย
บุคลากรขาดความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขาดระบบบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ขาดแคลนบุคลากรที่รวบรวมขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผลงานยังไมปรากฏแพรหลาย
การสงเสริมบริการทางวิชาการตอชุมชนยังมีนอย
โครงสรางการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงบอย
ขาดการประชาสัมพันธ
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมยังมีนอย

คะแนนเต็ม ๕
๔.๕๐
๔.๐๔
๔.๐๑
๓.๗๒
๓.๕๐
๓.๒๘
๓.๒๓
๓.๑๙
๑.๗๓

โอกาส (O) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โอกาส

คะแนนเต็ม ๕

๑. อยูในจังหวัดที่มีขอมูลทองถิ่นที่มีชื่อเสียง
๒. มีแหลงความรูภายนอกที่หลากหลาย เชนการอบรม สัมมนา
๓. มีการติดตอสื่อสารกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก
๔. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
๕. มีชื่อเสียงในระดับทองถิ่น
๖. ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
๗. จัดของบประมาณจากจังหวัดได

๔.๑๑๕
๓.๙๒๕
๓.๘๐๕
๓.๘๐๒
๓.๕๗๕
๓.๑๑๕
๑.๗๒๕

อุปสรรค (T) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อุปสรรค

คะแนนเต็ม ๕

๑. บุคลากรที่มาจากคณะตาง ๆ ยังขึ้นกับคณะที่เปนผูประเมิน
๒. ประชาชนทั่วไปยังไมเห็นความสําคัญของสํานัก
๓. ประชาชนทั่วไปขาดความสนใจดานศิลปวัฒนธรรม
๔. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกคอนขางนอย
๕. การติดตอกับชุมชนหรือบุคคลภายนอกยังไมทั่วถึง
๖. งบประมาณไมเพียงพอ

๓.๙๖
๓.๙๒๕
๓.๗๓
๓.๕๗๕
๓.๕๐
๓.๒๗
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๔
แนวทางการบริหารงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่ง
อัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประสานความรวมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
ประสานความรวมมือการวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บริการวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รวมสงเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน
๒. สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน
องคกร และภาคการผลิต
๓. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนของทองถิ่น
๔. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๕. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ
การเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงามเปนที่ยอมรับของ
สังคม
๒. มีฐานขอมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตอยอดภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถิ่น
๓. บุคลากรและหนวยงานทองถิ่น ไดรับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่น
๔. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่นเพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๕. ครูและบุคลกรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
วัฒนธรรมศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๕
การบริ ห ารงานบุ ค คล เป น ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารและเกี่ ย วข อ งกั บ งานทุ ก ฝ า ยจึ ง เป น
ภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคลโดยเฉพาะที่ตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมที่
เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพอันจะสงผลสําเร็จตอ
เปาหมายของหนวยงานการพัฒนาบุคลากรเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติอยู
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนาและทันตอโลก
โดยอาศัยผลที่ไดรับทราบจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานซึ่งตองมี
การวิเคราะหสาเหตุปญหากอนวาเปนการขาดความรู / บุคลากรมีความเหนื่อยและทอถอยอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน / ปริมาณงานมีมากเกินไป เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒ นา
บุคลากร พรอมทั้งเสริมสรางความสามารถดวยการใหการอบรม ซึ่งการฝกอบรมเปนกระบวนการที่จะทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ/หรือทัศนคติของบุคลากรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีวิธีการอบรมบุคลากรอยู ๒ วิธคี ือ จัดสงบุคลากรไป อบรม และ เชิญวิทยากรมาใหการอบรม
ความผูกพันที่มีตอองคกร หมายถึง จิตสานึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลอง
กับความตองการ และเปาหมายของสวนราชการ ยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้งกอนประโยชน
สวนตัว แบงออกเปน ๕ ระดับดังนี้
๑. ปฏิบัติตนเปนสวนหนึ่งขององคกร
๑.๑ เคารพและถือปฏิบัติตนตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร
๒. แสดงความภักดีตอองคกร
๒.๑ แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคกร
๒.๒ มีสวนสรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหแกสวนราชการ
๓. มีสวนรวมในการผลักดันพันธกิจขององคกร
๓.๑ มีสวนรวมในการสนับสนุนพันธกิจขององคกรจนบรรลุเปาหมาย
๓.๒ จัดลําดับความเรงดวนหรือความสําคัญของงาน เพื่อใหพันธกิจของสวนราชการบรรลุ
เปาหมาย
๔. ยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้ง
๔.๑ ยึดถือประโยชนขององคกรหรือหนวยงานเปนที่ตั้ง กอนที่จะคิดถึงประโยชนของบุคคล
หรือความตองการของตนเอง
๔.๒ ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เปนประโยชนตอองคกร แมวาการตัดสินใจนั้นอาจจะมีผู
ตอตานหรือแสดงความไมเห็นดวยก็ตาม
๕. เสียสละเพื่อประโยชนของสวนราชการ
๕.๑ เสียสละประโยชนระยะสั้นของหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชนระยะยาวของ
องคกรโดยรวม
๕.๒ เสียสละหรือโนมนาวผูอื่นใหเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อประโยชนขององคกร
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยาง
ถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
แหงความเปนขาราชการ แบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้
๑. แสดงความสนใจและติดตามความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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๑.๑ ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
๑.๒ พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
๑.๓ ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๒. มีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
๒.๑ รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
๒.๒ รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตนอยางตอเนื่อง
๓. สามารถนาความรู วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๓.๑ สามารถนาวิชาการ ความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการได
๓.๒ สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการได
๔. ศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยาง
ตอเนื่อง
๔.๑ มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนาความรูไป
ปรับใชไดอยางกวางขวาง
๔.๒ สามารถนาความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต
๕. สนับสนุนการทางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ
๕.๑ สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
๔.๒ บริหารจัดการใหสวนราชการนาเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความสนใจใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตน
ในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใช
ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
๑. แสดงความสนใจและติดตามความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวของ
๑.๑ ศึกษาหาความรู สนใจเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
๑.๒ พัฒนาความรูความสามารถของตนใหดียิ่งขึ้น
๑.๓ ติดตามเทคโนโลยี และความรูใหมๆ อยูเสมอดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่จะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ
๒. มีความรูในวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ในสาขาอาชีพของตน
๒.๑ รอบรูในเทคโนโลยีหรือองคความรูใหม ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน
๒.๒ รับรูถึงแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวของกับงานของตนอยางตอเนื่อง
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๗
๓. สามารถนาความรู วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหมๆมาปรับใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๓.๑ สามารถนาวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการได
๓.๒ สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดจากการนาเทคโนโลยีใหมมาใชในการปฏิบัติหนาที่
ราชการได
๔. ศึกษา พัฒนาตนเองใหมีความรู และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกวางอยาง
ตอเนื่อง
๔.๑ มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการ และสามารถนาความรูไป
ปรับใชไดอยางกวางขวาง
๔.๒ สามารถนาความรูเชิงบูรณาการของตนไปใชในการสรางวิสัยทัศน เพื่อการปฏิบัติงานใน
อนาคต
๕. สนับสนุนการทางานของคนในสวนราชการที่เนนความเชี่ยวชาญในวิทยาการดานตางๆ
๕.๑ สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนา
๕.๒ บริหารจัดการใหสวนราชการนาเทคโนโลยี ความรู หรือวิทยาการใหมๆ มาใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการในงานอยางตอเนื่อง
จิตบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน
ขาราชการ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๑. สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดดวยความเต็มใจ
๑.๑ ใหการบริการที่เปนมิตร สุภาพ
๑.๒ ใหขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตอง ชัดเจนแกผูรับบริการ
๑.๓ แจงใหผรู ับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานตางๆ ที่
ใหบริการอยู
๑.๔ ประสานงานภายในหนวยงาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูรับบริการไดรับ
บริการที่ตอเนื่องและรวดเร็ว
๒. ชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
๒.๑ รับเปนธุระ ชวยแกปญหาหรือหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแกผูรบั บริการอยาง
รวดเร็วไมบายเบี่ยง ไมแกตัวหรือปดภาระ
๒.๒ ดูแลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ และนาขอขัดของใดๆ ในการใหบริการไป
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
๓. ใหบริการที่เกินความคาดหวัง แมตองใชเวลาหรือความพยายามอยางมาก
๓.๑ ใหเวลาแกผูรับบริการเปนพิเศษ เพื่อชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ
๓.๒ ใหขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับงานที่กาลังใหบริการอยู ซึ่งเปนประโยชนแก
ผูรับบริการแมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมากอน
๓.๓ นาเสนอวิธีการในการใหบริการที่ผูรับบริการจะไดรับประโยชนสูงสุด
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๘
๔. เขาใจและใหบริการที่ตรงตามความตองการที่แทจริงของผูรับบริการได
๔.๑ เขาใจ หรือพยายามทาความเขาใจดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหบริการไดตรงตามความ
ตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
๔.๒ ใหคาแนะนาที่เปนประโยชนแกผูรับบริการ เพื่อตอบสนองความจาเปนหรือความ
ตองการที่แทจริงของผูรับบริการ
๕. ใหบริการที่เปนประโยชนอยางแทจริงใหแกผูรับบริการ
๕.๑ คิดถึงผลประโยชนของผูรับบริการในระยะยาว และพรอมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอน
การใหบริการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ
๕.๒ เปนที่ปรึกษาที่มีสว นชวยในการตัดสินใจที่ผูรับบริการไววางใจ
๕.๓ สามารถใหความเห็นที่แตกตางจากวิธีการ หรือขั้นตอนที่ผูรับบริการตองการให
สอดคลองกับความจําเปน ปญหาโอกาส เพื่อเปนประโยชนอยางแทจริงของผูรับบริการ
การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นจะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดย
มาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ทสี่ วนราชการกําหนดขึ้น
อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทาย
ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทาไดมากอน
๑. แสดงความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหดี
๑.๑ พยายามทางานในหนาที่ใหถูกตอง
๑.๒ พยายามปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
๑.๓ มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
๑.๔ แสดงออกวาตองการทางานใหไดดีขึ้น
๑.๕ แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อเห็นความสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพใน
งาน
๒. สามารถทางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว
๒.๑ กําหนดมาตรฐาน หรือเปาหมายในการทางานเพื่อใหไดผลงานที่ดี
๒.๒ ติดตาม และประเมินผลงานของตนโดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน
๒.๓ ทางานไดตามเปาหมายที่ผูบงั คับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่
รับผิดชอบ
๒.๔ มีความละเอียดรอบคอบ
๓. สามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๑ ปรับปรุงวิธีการที่ทาใหทางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
ทําใหผูรับบริการพึงพอใจมากขึ้น
๓.๒ เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหมที่คาดวาจะทาใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. สามารถกําหนดเปาหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อใหไดผลงานทีโ่ ดดเดนหรือแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ
๔.๑ กําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยาก เพื่อใหไดผลงานที่ดีกวาเดิมอยางเห็นไดชัด
๔.๒ พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน หรือแตกตางไมเคยมี
ผูใดทาไดมากอน
แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๙
๕. กลาตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน หรือสวน
ราชการ
๕.๑ ตัดสินใจได โดยมีการคํานวณผลไดผลเสียอยางชัดเจน และดําเนินการ เพื่อใหภาครัฐ
และประชาชนไดประโยชนสูงสุด
๕.๒ บริหารจัดการและทุมเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอภารกิจ
ของหนวยงานตามที่วางแผนไว

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๙

การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารสํานัก

คณะกรรมการประจําสํานัก
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
 งานบริหารงานทั่วไป
 งานธุรการ – สารบรรณ
 งานการเงินและพัสดุ
 งานประกันคุณภาพ งานกพร.
 งานนโยบายและแผน
 งานประชาสัมพันธ
 งานประชุมและพิธีการ

กลุมงานสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
 งานวันสําคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
 งานสงเสริมกิจการนักศึกษา
 งานเสริมสรางอัตลักษณดาน
วัฒนธรรมใหกับนักศึกษา
 งานอนุรักษ พัฒนา เผยแพร
ศิลปะการแสดง
 งานสราง ประสานงาน ทํากิจกรรม
รวมกันกับเครือขายดานวัฒนธรรม
 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 งานบริการวัฒนธรรมชุมชน ทองถิ่น
 งานสงเสริม สนับสนุนศักยภาพ
ศิลปนพื้นบานและปราชญทองถิ่น
 งานจัดทําเอกสารสื่อมัลติมีเดียดาน
ศิลปวัฒนธรรม
 งานจัดทําเอกสารแผนพับเผยแพร
ประชาสัมพันธ
 งานเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลและ
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
 งานจัดทําเอกสารเพื่อการเผยแพร
งานดานศิลปวัฒนธรรมและวารสาร
วัฒนธรรม
 งานศึกษารวบรวมขอมูลดานศาสนา
 งานเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงาน
และวัฒนธรรม 4 ภาค
 งานนําชมและบรรยายในหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

กลุมงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
 งานศึกษารวบรวม บันทึกขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
 งานสงเสริมและสนับสนุนการ
แกปญหาการทําลาย
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น
 งานสงเสริม และสนับสนุนให
เกิดความรู ความเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในทองถิ่น
 งานแหลงขอมูลทางวิชาการ ให
คําปรึกษาในการพิจารณา
โครงการพัฒนาตางๆ ในพื้นที่
แหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
เพื่อใหการพัฒนาดานตางๆไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
 งานจัดทําวารสารเผยแพรงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
 งานสนับสนุนในการเผยแพร
ขาวสารและผลงานการอนุรักษ
ฯ ผานระบบสารสนเทศ

กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
 จัดทําระบบฐานขอมูลฐาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสืบคน
และการบริการผานระบบ
สารสนเทศ
 งานดูแลและปรับปรุงขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรมที่นําเสนอ
ผานระบบสารสนเทศให
ทันสมัยเปนปจจุบัน
 งานสํารวจ วิจัย และติดตาม
ผลงานวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
 งานรวบรวมและบันทึกงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีอยูในสํานักฯ และ
ที่ไดรับจากหนวยงานอื่น
 งานจัดการประชุม อบรม
สัมมนา ศิลปะและวัฒนธรรมใน
รูปแบบตางๆ

๑๑
สวนทีส่ อง
กรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
การวิเคราะหสถานการณและกลั่นกรองสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
จุดแข็ง (S) สํานักศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง

คะแนนเต็ม ๕

๑. มีหอวัฒนธรรมที่เปนแหลงเผยแพรเปนศูนยรวมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ระบบ ยุทธศาสตร โครงสราง แบบแผน ชัดเจน
๓. การแบงภาระหนาที่ แบงฝายชัดเจน
๔. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการทํางาน
๕. มีการสื่อสาร ประสานงานกันภายในองคกร
๖. มีสถานที่ที่เอื้อตอการทํางาน
๗. มีวัสดุอุปกรณพรอมตอการปฏิบัติงาน
๘. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความยุติธรรม
๙. มีงบประมาณในการดําเนินงาน
๑๐. มีการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. มีกิจกรรมการใหบริการที่หลากหลาย
๑๒. บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย มีคุณภาพ
๑๓. บุคลากรมีความรวมมือรวมใจในการทํางาน เขมแข็ง

๔.๘๑
๔.๑๑๕
๔.๑๑๕
๔.๐๔
๓.๙๒๕
๓.๘๘๕
๓.๖๑๕
๓.๔๒๕
๓.๓๔๕
๓.๐๗๕
๒.๘๔๕
๒.๗๗
๒.๒๗

จุดออน (W) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จุดออน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

งานดานการวิจัยมีจํานวนนอย
บุคลากรขาดความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
ขาดระบบบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ขาดแคลนบุคลากรที่รวบรวมขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผลงานยังไมปรากฏแพรหลาย
การสงเสริมบริการทางวิชาการตอชุมชนยังมีนอย
โครงสรางการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงบอย
ขาดการประชาสัมพันธ
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมยังมีนอย

คะแนนเต็ม ๕
๔.๕๐
๔.๐๔
๔.๐๑
๓.๗๒
๓.๕๐
๓.๒๘
๓.๒๓
๓.๑๙
๑.๗๓

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๒
โอกาส (O) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โอกาส

คะแนนเต็ม ๕

๑. อยูในจังหวัดที่มีขอมูลทองถิ่นที่มีชื่อเสียง
๒. มีแหลงความรูภายนอกที่หลากหลาย เชนการอบรม สัมมนา
๓. มีการติดตอสื่อสารกับหนวยงานและบุคลากรภายนอก
๔. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษา
๕. มีชื่อเสียงในระดับทองถิ่น
๖. ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
๗. จัดของบประมาณจากจังหวัดได

๔.๑๑๕
๓.๙๒๕
๓.๘๐๕
๓.๘๐๒
๓.๕๗๕
๓.๑๑๕
๑.๗๒๕

อุปสรรค (T) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อุปสรรค

คะแนนเต็ม ๕

๑. บุคลากรที่มาจากคณะตาง ๆ ยังขึ้นกับคณะที่เปนผูประเมิน
๒. ประชาชนทั่วไปยังไมเห็นความสําคัญของสํานัก
๓. ประชาชนทั่วไปขาดความสนใจดานศิลปวัฒนธรรม
๔. ความรวมมือจากหนวยงานภายนอกคอนขางนอย
๕. การติดตอกับชุมชนหรือบุคคลภายนอกยังไมทั่วถึง
๖. งบประมาณไมเพียงพอ

๓.๙๖
๓.๙๒๕
๓.๗๓
๓.๕๗๕
๓.๕๐
๓.๒๗

นโยบายการพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดกําหนดนโยบาย เพื่อแสดงเจตนารมณ รวมกันที่จะพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาตามพันธกิจของสํานักฯ ใหได ผลผลิต ผลลัพธ ที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ
การประเมิน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใหสอดรับกับ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. เตรียมความพรอมกับการใหบริการวิชาการกับองคกรภาครัฐ / เอกชน และเครือขายทาง
ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ตลอดจนชมรม และกลุมชาวบานที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. มุงจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหเกิดการสืบสาน
๓. เรงพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางเสริมกําลังใจในการดําเนินศิลปวัฒนธรรมของสํานัก
๔. สรางความเปนเลิศโดยการสรางสรรคศลิ ปะในแขนงที่มีศักยภาพเพื่อการรับใชสังคมในยุคปจจุบัน
๕. ศึกษา คนควา วิจัย ศิลปวัฒนธรรมชุมชน เพื่อใหเขาใจคุณคาและความหมายในวิถีชีวิตของชุมชน
ในปจจุบันและอนาคต
๖. ปรับปรุงองคกรและประสิทธิภาพการบริหารสํานัก เพื่อสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัย

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๓
ขั้นตอนการวิเคราะหอตั รากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม
กลุมงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ปริมาณงาน/ป
หนวย
นับ

๑. กลุมงาน
บริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ

๑.๑ งานบริหารและธุรการ
๑. ลงทะเบียนรับ- สง หนังสือทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน
๒. ราง-พิมพหนังสือโตตอบ
๓. บันทึกเสนอความเห็นในหนังสือที่รับเขา
และนําเสนอตอไป
๔. ราง และจัดพิมพคําสั่ง ประกาศ
๕. ดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของหนวยงาน
๖. แจกเอกสารราชการแกบุคคลในหนวยงาน
๗. ดําเนินการขอใชรถยนตของทางราชการ
๘. ทํารายการปฏิบัตริ าชการของบุคลากร
ในหนวยงาน
๙. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับบุคคลเขารับราชการ
และปฏิบตั งิ านเปนลูกจางชั่วคราว
๑.๒ งานงบประมาณ
๑. ศึกษาวิเคราะห ประสานงานเพื่อกําหนด
นโยบายการจัดทําแผน
๒. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการตาง ๆ
๓. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได
๔. จัดทําคําขออัตรากําลัง
๕. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน
๖. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
๗. บันทึกการปฏิบตั ิงานเสนอผูบงั คับบัญชา
ทุกสัปดาห
๑.๓ งานการเงินบัญชีและการเงิน
๑. ควบคุมการขอใชเงินรายไดและเงินงบ
ประมาณแผนดิน
๒. ตรวจสอบเอกสารและใบสําคัญการเบิกจายเงิน
๓. ทํางบหนาประกอบการเดินทางไปราชการ
๔. ทํารายงานเบิกเงินคาปฏิบัติงาน
โครงการพิเศษ
๕. ทําทะเบียบคุมการเบิกจายคาสวัสดิการอื่นๆ
๖. ทํารายงานการเบิกจายเงินโครงการฝกอบรม
๑.๔ งานพัสดุและครุภัณฑ
๒. ทํารายงานการตรวจรับพัสดุ
๓. ทํารายงานการเบิกจายพัสดุ

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ าน/หนวย

จํานวน นาที

ชั่วโมง วัน

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ านรวม
นาที

ฉบับ

๒๐๐๐

๓

๖๐๐๐

ฉบับ
ฉบับ

๑๐๐๐
๒๐๐๐

๓
๓

๓๐๐๐
๖๐๐๐

ฉบับ
ครั้ง
ครัง้
ครั้ง
ครั้ง

๗๕๐
๓๐
๕๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕

๓๗๕๐

ครั้ง

๓

ครั้ง

๓

ครั้ง

๓

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๓
๑
๓
๑
๒๓๐

ครั้ง

๑๒๐

ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง

๑๐๐๐
๓๐๐
๓๐๐

๕
๕
๑๐

๕๐๐๐
๑๕๐๐
๓๐๐๐

ครั้ง
ฉบับ

๒๐
๑๐๐๐

๕
๓

๑๐๐
๓๐๐๐

ครั้ง
ครั้ง

๑๒
๑๒

๓๐
๑๐

๓๖๐
๑๒๐

ชั่วโมง

๓
๕
๓
๕

วัน

๙๐
๒๕๐๐
๓๐๐
๕๐๐

๓

๙

๓

๙

๓

๙
๒
๒
๑
๑

๑๐

๖
๒
๓
๑
๒๓๐๐

๓

๓๖๐

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๔
กลุมงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ปริมาณงาน/ป
หนวย
นับ

๔. ทําทะเบียนครุภณ
ั ฑ
๕. ออกและลงเลขหมายครุภัณฑ
๖. สํารวจครุภัณฑเสื่อมคุณภาพ
๗. ตรวจสอบพัสดุประจําป
๘. ทําแผนปฏิบตั ิการจัดซื้อ จัดจาง
๙. ดําเนินการเพื่อซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ
๑.๕ งานประกันคุณภาพ งานกพร.
๑. งานจัดเก็บ รวบรวมขอมูลเอกสาร/หลักฐาน
ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจําปการศึกษาของหนวยงาน
๓. งานจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด เพื่อ
รองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายในและภายนอกหนวยงาน
๔. การประสาน/ติดตามผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพและประชาสัมพันธใหประชาคมรับทราบ
๕. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และจัดทํา
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตอประชาคมภายในและ
ภายนอก
๖. จัดทํารายงานเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามคํารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ (กพร.) ของสถาบันอุดมศึกษา
๗. งานจัดเก็บรวบรวมเอกสารและจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในของหนวยงาน
๘. งานจัดเก็บรวบรวมเอกสารและจัดทํารายงานการ
บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
๙. งานจัดเก็บรวบรวมเอกสารและจัดทํารายงานการ
จัดการความรูของหนวยงาน
๒. กลุมงาน ๑. จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ
สงเสริมและ ๒. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เผยแพรประชาสัมพันธ
เผยแพร ๓. รายงานผล การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
ศิลปะและ ๔. ดําเนินการจัดชื้อจัดหาวัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
วัฒนธรรม ๕. ดําเนินการบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๖. จัดทําทะเบียน วัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. ใหบริการ ยืม-คืน วัสดุอปุ กรณโสตทัศนูปกรณ
๘. ดําเนินการซอมแซม วัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่
ชํารุด
๙. จัดทํารายงาน วัสดุอุปกรณโสตทัศนูปกรณ

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ าน/หนวย

จํานวน นาที

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ านรวม

ชั่วโมง วัน

นาที

๑

ชั่วโมง

วัน

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๒๐
๒๐
๑๒
๑๒
๑๐
๑๒

๒๐

ครั้ง

๕

๕

๒๕

ครั้ง

๕

๕

๒๕

ครั้ง

๕

๕

๒๕

ครั้ง

๕

๓

๑๕

ครั้ง

๓

๓

๙

ครั้ง

๓

๓

๙

ครั้ง

๓๐

๓

๙๐

ครั้ง

๓๐

๓

๙๐

ครั้ง

๓๐

๓

๙๐

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๒๔
๑๒
๑๒
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐
๑๕

๒
๑
๑
๓
๒
๑

๔๘
๑๒
๑๒
๖๐
๔๐
๒๐

ครั้ง

๑๒

๓
๒๐

๖๐
๒๔๐
๓

๓๖
๑

๑๐

๓

๓๖

๒๐

๒๐๐๐
๑

๑๕

๒

๒๔

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๕
กลุมงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ปริมาณงาน/ป
หนวย
นับ

๑๐. จัดทําทะเบียนคุมวัสดุสิ่งของทุกประเภท
ภายในหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค
๑๑. ใหบริการผูเขาชมนิทรรศการ และนําเยีย่ มชม
ภายในพิพิธภัณฑ
๑๒. ใหคําปรึกษาแนะนํา นําเสนอขอมูลดานศิลปะ
และวัฒนธรรมแกผสู นใจทั่วไป
๑๓.ดําเนินจัดซื้อ จัดจาง วัตถุสิ่งของเพื่อนํามา
แสดงในพิพิธภัณฑ
๑๔. ใหบริการยืม-คืน หนังสือ ตํารา เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ภายในหอวัฒนธรรม
๑๕. ควบคุมดูแลการใชอุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ของ
หนวยงาน
๑๖. จัดทํารายงานประจําป
๑๖. ดําเนินสํารวจความพึงพอใจผูเขาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ หรือผูใชบริการ
๑๗. สรุปรายงานประเมินผลความพึงพอใจ
๑๘. สรุปรายงานผลการเขาใชบริหารหอวัฒนธรรม
๓. กลุม
๑. จัดทําระบบฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
งานวิจัยและ การสืบคนและการใหบริการผานระบบสารสนเทศ
บริการ
๒. ดําเนินปรับปรุงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมที่นํา
วิชาการ เสนอผานระบบสารสนเทศใหทันสมัย เปนปจจุบัน
๓. ดําเนินการสํารวจ วิจัย และติดตามผลงานวิจัยดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. รวบรวมและบันทึกงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับศิลปะ ที่ไดรับจากหนวยงานอื่นและ
งานดานวัฒนธรรมที่มีอยูในหนวยงาน
๕. จัดการประชุม อบรม สัมมนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ
๖. งานริเริ่มและออกแบบรูปแบบการบูรณาการ
ดานวัฒนธรรมกับกระบวนการการเรียนการสอน
๔. หนวย ๑. รับสงหนังสือราชการ ภายในและภายนอก
อนุรักษ หนวยงานของหนวยอนุรักษฯ
ศิลปกรรม ๒. ดําเนินงานประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารตาง
ทองถิ่น ๆ ของหนวยอนุรักษฯ
๓. ดําเนินการจัดประชุมของหนวยอนุรักษฯ
๔. ดําเนินการวิเคราะหนโยบายและ
จัดทําแผน/โครงการ ของหนวยอนุรักษฯ
๕. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณของหนวยอนุรักษ

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ าน/หนวย

จํานวน นาที

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ านรวม

ชั่วโมง วัน

นาที

ชั่วโมง

ครั้ง

๒๐

ครั้ง

๒๓๐

๓

๖๙๐

ครั้ง

๒๓๐

๒

๔๖๐

ครั้ง

๓๐

ครั้ง

๒๓๐

ครั้ง

๒๓๐

๑

๒๓๐

ครั้ง
ครั้ง

๑
๒๓๐

๒๐

๒๐

ครั้ง
ครั้ง
ระบบ

๕๐
๑๒
๑

๑
๑
๙๐

๕๐
๑๒
๙๐

ครั้ง

๖

๓๐

๑๘๐

ครั้ง

๒

๓๐

๖๐

ครั้ง

๑๐๐

๑

๑๐๐

ครั้ง

๑๒

๓

๓๖

ครั้ง

๕

๓

๑๕

ฉบับ

๕๐

ครั้ง

๒๐

๓

๖๐

ครั้ง

๕

๓

๑๕

ครั้ง

๓
๓

๒
๒

๖
๖

ครั้ง

๒

วัน
๔๐

๓
๒๐

๙๐
๔๖๐๐

๑๐

๒๓๐๐

๓

๑๕๐

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๖
กลุมงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ปริมาณงาน/ป
หนวย
นับ

๖. จัดทําสรุปรายงานการใชงบประมาณของ
หนวยอนุรักษฯ ทุกเดือน
๗. ใหบริการดานสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถิ่น

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ าน/หนวย

จํานวน นาที

ครั้ง

๑๕

ครั้ง

๒๓๐

ชั่วโมง วัน

๑.
๒.
๓.
๔.

การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน ๑ ป
กําหนดให ๑ วัน = ๗ ชั่วโมงทําการ
กําหนดให ๑ คน ทํางาน ๒๓๐ วัน/ป
อัตรากําลังที่พึงมี =

นาที

ชั่วโมง

๑

วัน
๑๕

๒

รวม
แปลงนาทีเปนชั่วโมง
แปลงชั่วโมงเปนวัน
จํานวนอัตรากําลังที่พึงมี

หมายเหตุ

ระยะเวลาที่ใช
ปฏิบัตงิ านรวม

๔๖๐

๔๖๗๘๐ ๒๐๘๐ ๑๗๕๕
๗๘๐
๒๑๖๔
๙.๔๑

ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัตงิ านรวมทั้งหมด (วัน)
๒๓๐

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๗
ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หนวยงาน/
ภาระงาน

จํานวน
บุคลากร ขาราชการ
ที่พงึ มี

บุคลากรที่มีอยูปจจุบัน

๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐

-

พนักงาน
ราชการ
๑

รวม

๑๐

-

๑

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
๓

ลูกจาง
ชั่วคราว
-

๓

-

รวมที่มี
อยูแลว

ขอรับการ หมายเหตุ
จัดสรรเพิ่ม

๔

๖

๔

๖

กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มมาใหม ระยะ ๔ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมุงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
โดยใชเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจริง เปาหมาย และยุทธศาสตรใดขององคกรที่สอดคลองและมีความ
เปนไปไดที่จะบรรลุผลตามที่องคกรตองการ ซึ่งในสวนของการบริหารงานบุคคล พบวา สิ่งที่สํานักฯควรเรง
ดําเนินการ ไดแก การพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จําเปนในแตละตําแหนง
งาน รวมทั้งการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ(Competency
System) เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของสํานักฯไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบงชี้
ความสําเร็จ ความลมเหลวและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) บรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรของสํานักฯพบวา ยังมีจํานวน
บุ ค ลากรไมเพี ย งพอตอ การบริห ารจัด การให เป น ไปตามพั น ธกิจ ของสํา นั กฯ เนื่ องจากนโยบายการจํา กั ด
อัตรากําลังบุคลากรทําใหขาดแคลนบุคลากรในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะไดขอจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม
ตอไป ดังนั้นสํานักฯจึงไดกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายและมาตรการวางแผนอัตรากําลัง ดังนี้
๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร

ลําดับ

กิจกรรม

๑

โครงการฝกอบรมดานความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบปฏิบัติราชการ
โครงการ / กิจกรรมดานการจัดการความรู
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู

๒

จํานวนกิจกรรม/ปงบประมาณ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๘

ลําดับ

กิจกรรม

จํานวนกิจกรรม/ปงบประมาณ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

๓

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ

๒

๒

๒

๒

๔

โครงการศึกษาดูงานในตางประเทศ

๑

๑

๑

๑

๕

จัดสงบุคลากรเขารว มอบรมดานคุณ ธรรม
และจริยธรรมในการใหบริการ และคุณภาพ
ชีวิต
จัดสงบุคลากรเขารวมอบรมดานความรูและ
ทักษะที่เกี่ยวกับปฏิบัติงาน
จัดสงบุคลากรเขารวมฝกอบรมดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงกระบวนงานหลักของหนวยงานให
ใชระยะเวลาดาเนินงานลดลง
จัด ทํ ารายละเอี ย ดงานในทุ ก ตํา แหน งงาน
(Job Description) ใหมีความชัดเจน
บุ ค ลากรมี ก ารปรั บ ปรุ ง คู มื อ สาหรั บ การ
ปฏิบัติงาน

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๒

๒

๑

๑

๑

๑

๑

-

๑

-

๑

-

๑

-

๑

๑

๑

๑

๖
๗
๘
๙
๑๐

๒. บุคลากรที่มีอยูปจจุบัน
ลําดับ
กลุมงาน
ตําแหนง
๑ บริหารสํานักงานผูอํานวยการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๒ ส ง เสริ ม และเผยแพ ร ศิ ล ป ะและ วัฒนธรรม
๓ วิจัยและบริการวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย***
๔ หนว ยอนุ รัก ษสิ่ งแวดลอ มธรรมชาติ นักวิชาการศึกษา
และศิลปกรรมทองถิ่น
รวม
หมายเหตุ

รวม
๒
๐
๑
๑
๑
๕

ทุกตําแหนง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และ *** วุฒิปริญญาโทขึ้นไป

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๙
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑. นักวิชาการศึกษา (ดานประกันคุณภาพ) ประจํากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัตหิ นาที่ดูแลดานการประกันคุณภาพการศึกษา , ก.พ.ร. , ความเสี่ยง , ควบคุมภายใน ,
รายงานประจําป , Che QA Online
๒. นักวิชาการศึกษา (ดานวัฒนธรรม) ประจําหนวยอนุรกั ษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
ปฏิบัติหนาที่ดูแลดานงานประชาสัมพันธ , งานหอวัฒนธรรม , งานกิจกรรมโครงการ
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ การเงิน) ประจํากลุมงานบริหารสํานักงานผูอ ํานวยการ
ปฏิบัติหนาที่ดูแลดานงานเอกสาร บันทึกขอความ คําสั่ง , การเงิน , พัสดุ
๒. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (คอมพิวเตอร) ประจํากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
ปฏิ บั ติ ห นา ที่ ดู แ ลดา นเว็ บ ไซต สํ านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม , เว็บ ไซตห อวั ฒ นธรรม จั งหวั ด
นครสวรรค , โสตทัศนูปกรณ
ตําแหนงนักวิจยั จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ ประจํากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดู แ ลด า นงานวิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม , รวบรวมงานวิ จั ย ด า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม , จัดโครงการบริการวิชาการ , ติดตอประสานงานกับชุมชน
๓. แผนการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
ลําดับ
กลุมงาน
ตําแหนง
๑ บริหารสํานักงานผูอํานวยการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๒ สงเสริมและเผยแพรศิลปะและ นักวิชาการศึกษา
วัฒนธรรม
๓ วิจัยและบริการวิชาการ
นักวิจัย ***
นักวิชาการคอมพิวเตอร
๔ ห น ว ย อ นุ รั ก ษ สิ่ ง แ วด ล อ ม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
รวม
หมายเหตุ

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๑
๑
๑

รวม
๑
๒

๑
-

๑
-

๑

-

๑
๑
๑

๒

๒

๑

๑

๖

ทุกตําแหนง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และ *** วุฒิปริญญาโทขึ้นไป

แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๐
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจํากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
ปฏิบัติหนาที่ดูแลดานระบบการเบิกจายงบประมาณ , จัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ
เพื่อสนับสนุนภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นตามภารกิจ
๒. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ประจํากลุมงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
ปฏิบัติหนาที่ดูแลดานงานธุรการรับสงหนังสือราชการ , ประสานงานกลุมภาคีเครือขายอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ , ระบบการเบิกจาย
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑. นักวิชาการศึกษา (ดานศิลปะและวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ) เชี่ยวชาญพิเศษ ประจํากลุม
งานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดู แ ลด า นการลงทะเบี ย นวัตถุ โบราณ , การออกแบบนิ ท รรศการ , การนํ าชม
พิพิธภัณฑ , กิจกรรมหอวัฒนธรรม
๒. นักวิชาการศึกษา (ดานกิจการนักศึกษา) ประจํากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม
ปฏิบัติหนาที่ดูแลดานกิจกรรมการมีสวนรวมของนักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร ประจํากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัติหนาที่ดูแลดานฐานขอมูลสํานักศิลปะและวัฒนธรรม , ฐานขอมูลหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค เพื่อสนับสนุนภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นตามภารกิจ
ตําแหนงนักวิจยั จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. นักวิจัย เชี่ยวชาญพิเศษ ประจํากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ดู แ ลด า นงานวิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม , รวบรวมงานวิ จั ย ด า นศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม , จัดโครงการบริการวิชาการ , ติดตอประสานงานกับชุมชน
แนวทางการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกรอบอัตรากําลังตําแหนงเพิ่มใหม ระยะ ๔ ป
๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักในความสําคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรโดยรวมของสํานักฯ
เพื่อ ใชเปน แนวทางในการดําเนิน งานดานการพัฒ นาบุคลากรและเพื่อใหบุ คลากรของสํานัก ฯมีคุณ สมบั ติ
ความรู ทัก ษะและพฤติ กรรมในการปฏิ บั ติ งานที่ ส นั บ สนุ นการดําเนิ น งานของสํานั ก ฯให เป น ไปตามแผน
ยุทธศาสตรของสํานักฯและสํานักฯฯ และดวยเหตุที่สํานักฯตองปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. กํ า หนดเพื่ อ บรรลุ ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย ลักษณะและความหมาย ดังตอไปนี้
๑. แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตรของสถาบันในการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันตามสาขาวิชาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคอู งคกรตลอดไป
๒. บุคลากร หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน
แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๑
๓. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากร สายสนับสนุนไปศึกษาตอ ไปอบรมสัมมนา หรือดูงาน และ
การเขารับการฝกอบรมที่สถาบันหรือสํานักฯจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนสํานักฯจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่สอดคลองกับการปฏิบัติราชการที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และใหครอบคลุมถึงเปา หมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ ในชวงเวลาระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค กลาวคือ
๑.๑ มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน
๑.๒ มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด
๑.๓ สามารถรับมอบหมายงานตามศักยภาพ
๑.๔ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหนาที่ของตน
๑.๕ มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสุด
๑.๕ มีจิตสํานึก และคานิยมหลักของสํานักฯและมหาวิทยาลัยฯ
๒. เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธสํานักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการประจําสํานักฯไดอนุมัติ
พิจารณาใหดําเนินการแลว
๓. เพื่อสอดคลองกับการดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการใหบริการแกชุมชนและ
ทองถิ่นของสํานักฯ การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดถือเปนขั้นตอนสําคัญ
ซึ่งตองเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกคนในสํานักฯ ดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลอง
กันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควร
ดําเนินการดังนี้
๓.๑ ดําเนินการอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการ
ติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การคนควาหาขอมูลดวยตนเองเพื่อสรางผลงานวิจัย โดยจัดการความรู
องคความรูที่เกี่ยวของและเปนความตองการของบุคลากรทั้งอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
๓.๓ สงเสริมการจัดการความรูภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหสามารถนําความรูจากการ
ปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแฝงอยูในตัวบุคคล มาใชใหเปนประโยชนเพื่อ
พัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
๓.๔ พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถทําการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ไดอยางมี
คุณภาพ
๓.๕ พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
(Standard operating procedure)
๓.๖ สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการที่สําคัญใหสั้น กระชับ โดยเนนการ
ผลิตผลงานที่รวดเร็วและถูกตอง
๓.๗ จัดสรรทุนระยะสั้นในการไปฝกอบรมดานการใชภาษาตางประเทศใหแกบุคลากรหรือ
สนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสใหบุคลากรไดฝกฝนและพัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศใน
แผนอัตรากําลังระยะ ๔ ป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๒
การติดตอสื่อสารในระดับที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดจริงอยางนอยในระดับอาเซียน
๓.๘ จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู สรางทักษะดานตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและทั่วถึง
๓.๙ กระตุนใหเกิดจิตสํานึกความเปนผูนําดานการบริหารจัดการ โดยจัดกิจกรรมที่เนนความ
เปนเอกลักษณของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมโดยอาจเปนกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม หรือกิจกรรมที่
เนนประโยชนตอชุมชน หรือสังคม
๓. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและนํา
ผลการประเมินไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป
คาดวาจะทําใหบุคลากรของสํานักฯไดรับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถปฏิบัติภาระหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักฯและ
มหาวิทยาลัยฯ ใหพัฒนากาวหนาตามแผนไดอยางตอเนื่อง
๔. งบประมาณ
งบประมาณที่ใชในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มาจาก ๓ แหลง ไดแก
๑. งบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณแตละปของหนวยงานโดยถัวจายจากงบดําเนินการปกติ
๒. งบประมาณรายจายจากงบบํารุงการศึกษา (บก.ศ.) ที่มหาวิทยาลัยฯจัดสรร
๓. งบประมาณจากงบ กศ.บป. ที่จัดสรรเพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักฯ
๕. การบริหาร
๑. ระดับนโยบาย มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของสํานักฯเพื่อทําหนาที่
กํากับดูแลนโยบายทีเ่ กี่ยวของกับสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ พิจารณากําหนดนโยบายเสนอ
ความเห็นกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักฯ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
๒. ระดับขับเคลื่อนแผน ทําหนาที่ในการนํานโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งติดตามความกาวหนา และนําเสนอขอแนะนํา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
เสนอตอคณะกรรมการบริหารของสํานักฯ
๓. ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย บุคลากรของสํานักฯทุกคน จะตองรับทราบนโยบายการสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรและนําไปปฏิบัติในสวนที่ตนมีความเกี่ยวของ
๖. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสํานักฯ
๑. ผลักดันใหนโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งเปาหมาย มาตรการ และแนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหเกิดผล
เปนรูปธรรม และการมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมที่สํานักและมหาวิทยาลัยฯดําเนินการในภาพรวม
๒. ระดับบุคคล ใหนําตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปกําหนดในกรอบ การ
ประเมินผล TOR ระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานระดับบุคคลและนําไปสูการเปน สวนหนึ่งของการพิจารณาความ
ดีความชอบระดับบุคคลหรือการตอสัญญาจางตอไป
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๒๓
๗. แนวทางการติดตามประเมินผล
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักฯ ทําหนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรประจําป
๒. มีการประเมินผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาบุคลากร
๓. มีการนําตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเปนสวนหนึ่งในการประเมิน TOR
สําหรับรายบุคคล
๔. มีการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กําหนดใหมีการ
ประเมินแผนฯ เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสถานการณ
๕. มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสํานักฯ เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและ
ปรับปรุงแผนฯตอไปในอนาคต
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๒๔

ภาคผนวก
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๒๕
จุดเนนสําคัญ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หลักการและเหตุผล
จากหลั ก ฐานทางประวั ติศ าสตร แ ละโบราณคดี ทํ า ให ท ราบว า นครสวรรค เป น ดิ น แดนที่ มี
พัฒนาการทางประวัติศาสตรตอเนื่องมาอยางยาวนาน เปนที่ถิ่นที่อยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร และมีพัฒนาการทางดานอารยธรรม รวมทั้งมีความเจริญ มากขึ้นเปนลําดับ พัฒ นาการ
ดังกลาวเริ่มจากหมูบานขนาดเล็กที่รูจักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว นําหินมาทําเครื่องมือเครื่องใช หลังจาก
นั้ น จึ ง พั ฒ นามาเป น ชุ ม ชนที่ ใช โลหะ สั ง คมในช ว งนี้ เริ่ม ขยายตั ว กลายเป น หมู บ า นขนาดใหญ และมี
โครงสรางทางสังคมซับซอนมากขึ้น จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเปนชุมชนเมืองในชวงสมัยประวัติศาสตรโดยมี
รูป แบบผั ง เมื อ งที่ ชั ด เจน เห็ น ได จ ากการสรา งบ า นเมือ งที่ มีคู น้ํ า คั น ดิ น ล อ มรอบ รวมทั้ ง ยั งมี วัด เป น
ศูนยกลางของชุมชน พัฒนาการของชุมชนดังกลาวทําใหนครสวรรคมีเมืองโบราณมากมายที่แสดงถึงการตั้ง
ถิ่นฐานของผูคนในอดีต เชน เมืองจันเสน เมืองบน–โคกไมเดน เมืองดงแมนางเมือง เปนตน
นอกจากนี้ นครสวรรคยังเปนดินแดนที่มีบทบาทและความสําคัญตอราชอาณาจักรไทยมาตั้งแต
อดีต ทั้งการเปน “รัฐกึ่งกลาง” ในสมัยอาณาจักรอยุธยา และจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครสวรรค
ที่อยูในดินแดนของลุมน้ํา และเปนตนกําเนิดของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของภาคกลาง ทํา
ใหนครสวรรคเปน ศูนยกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาระหวางภาคเหนือกับภาคกลางมาตั้งแตสมัย
สุโขทัย โดยทําหนาที่เปนชุมทางสินคาที่รับสินคาจากเมืองที่อยูตอนตนแมน้ําปง ยม นาน รวมทั้งจากแม
น้ํ า ป าสัก แลว ส งผานแมน้ํา เจาพระยา ออกไปยังเมือ งตางๆ ตลอดจนเมือ งในตา งประเทศ เชน มลายู
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส อีกทั้งภายหลังการทําสนธิสัญ ญาเบารริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา เจ า อยูหั ว ทํ าให เกิ ด การค าในระบบทุ น นิ ย มขึ้ น สงผลให ก ารคา ของนครสวรรคข ยายตั ว มากขึ้ น
ตามลําดับ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ตอเนื่องมาจนถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เปนชวงที่นครสวรรคมีความเจริญสูงสุด เห็นไดจากมีการตัดถนนโกสีย ซึ่งเปน
ถนนสายแรกใน พ.ศ. ๒๔๗๐ หลังจากนั้นจึงมีการสรางถนนสายอื่นอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และตาม
พื้นที่ที่ถนนตัดผานก็มีการตั้งบานเรือน โรงงาน สถานที่ราชการ มากขึ้นเชนกัน
จากบทบาทและความสําคัญของนครสวรรคดังกลาว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครสวรรค ซึ่ งมี ป รั ช ญาในด านการอนุ รัก ษ ฟ น ฟู พั ฒ นา และเผยแพร ค วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา และมีวิสัยทัศนในการเปนหนวยงานที่การแสวงหาและพัฒนาองค
ความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
นั้น จึงตระหนักถึงความจําเปนในการเก็บรวบรวมขอมูลทองถิ่น ทั้งในดานวิถีชีวิต ประเพณี ภูมิศาสตร
และประวัติศาสตรของนครสวรรคจากผูมีความรูในแขนงวิชาที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลเกี่ยวกับ
นครสวรรคศึกษา และเผยแพรความรูเหลานั้นให กับ คณาจารยและนักศึก ษาของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรคไดทราบถึงประวัติศาสตรความเปนมาของนครสวรรค ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา ซึ่งจะชวยใหตระหนักถึงอัตลักษณที่แทจริงของนครสวรรคจนเกิ ด
ความรัก และความหวงแหนในเอกลักษณของตน และสงผลตอเนื่องใหเกิดจิตสํานึกรวมกันในการอนุรักษ
ฟนฟู และพัฒนาแหลงขอมูลประวัติศาสตรของนครสวรรคใหคงอยูตอไป นอกจากนี้ ความรูที่คณาจารย
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๒๖
และนักศึกษาไดรับยังสามารถนําไปบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมศักยภาพของคณาจารยและนักศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับนครสวรรคศกึ ษา
มากขึ้น
ดังนั้นสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนา ดังตอไปนี้
ภารกิจ
๑. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพรความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา ตามปรัชญาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ตามภารกิจหลักของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับนครสวรรคศกึ ษา
๔. เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา และประชาชนคนนครสวรรค ตระหนักถึงความสําคัญ และมีสวน
รวมในการสืบสานและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น จนเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน
๕. เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา และประชาชนคนนครสวรรค ไดรับความรูและประสบการณจาก
การเขารวมโครงการ และสามารถนําความรูที่ไดไปบูรณาการ สูการพัฒนาชุมชนตนแมน้ําเจาพระยาใน
เรื่องการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของได
๖. เพื่อพัฒนาอาคาร พิพิธภัณฑ และจัดแสดงดนตรี กวี ศิลปะและวัฒนธรรม ประจําเมือง
นครสวรรค โดยจัดแสดง Youth Symphony Orchestra ระดับชาติและนานาชาติ ๒ ครั้งตอป
เปาประสงค
๑. ความเปนผูนําในดานการนําดนตรีรวมสมัยไปสูการปลูกจิตสํานึกดานศิลปะและวัฒนธรรมใน
ทองถิ่นโดยการจัดตั้งวง Youth Symphony Orchestra
๒. เปนแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน วัด นักศึกษา และชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
๓. เปนศูนยกลางการจัดการทองเที่ยวดานความหลากหลายทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความ
หลากหลายทางชาติพันธุ
๔. เปนศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริดานการอนุรักษมรดกไทย
๕. เปนศูนยกลางขอมูลดานนครสวรรคศึกษา เพื่อการคนควาและอางอิง
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