แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๘

บทนํา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔
และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ด ทํ าแผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๗ กํ าหนดให
คณะรั ฐ มนตรี ต อ งจั ด ให มี แ ผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ตลอดระยะเวลา ๔ ป ข องการบริห ารราชการของ
คณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดินแลวใหประกาศใช ซึ่งสวน
ราชการตองนําแผนการบริหารราชการแผนดินมาใชเปนกรอบสําหรับการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะ ๔ ป ของสวนราชการตอไป และจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป เพื่อใหทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
ระยะเวลาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิเคราะหใหสอดคลองกับนโยบายเรงดวนและนโยบายดานศาสนา
ศิล ปะและวัฒ นธรรมของรัฐ บาล แผนการบริห ารราชการแผน ดิ น แผนพัฒ นาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา แผน
ยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และแผนกลยุ ท ธ ก ารทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการวิเคราะหและปรับแผนการดําเนินงานของแผนงาน/
โครงการ ในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล โดย
วิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม กับงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ที่จะดําเนินการปการศึกษา ๒๕๖๑

๒๙

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

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผนทีย่ ุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตัวชี้วัด ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
แผนงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๑
งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ

๓๐

หนา
๑
๑
๖
๗
๑๐
๑๑
๑๕
๑๘
๒๖
๓๐
๓๒
๓๔

แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
และจุดเนนที่สําคัญในการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา (สวนของมหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยที่เปนพลังของแผนดินในการพัฒนาทองถิ่นสูสากล
วิสัยทัศน (สวนของมหาวิทยาลัย)
เปนมหาวิทยาลัยที่สรางและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในป พ.ศ.๒๕๗๙
พันธกิจ (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๒. วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถิ่น
๓. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ
๒. การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๓. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น
๕. การยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและสามารถสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ
๒. ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๓. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
๔. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สงเสริมตอการเปน
มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๕. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแหงรัฐและมีศักยภาพใน
การแขงขันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

๑

วัตถุประสงค (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑. จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางและแนวนโยบายการ
พัฒนาประเทศ
๒. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ
๓. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูง
๔. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการใหเปนฐานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล
๕. ยกระดับการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ปรัชญา* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
อนุรักษ สืบสาน ถายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค
วิสัยทัศน* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
เปนหนวยงานแสวงหา พัฒนาองคความรูอยางมีสวนรวม และเปนศูนยกลางในการถายทอด
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
พันธกิจ* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ใหบริการวิชาการและถายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นนครสวรรค ที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๓. อนุรักษและฟนฟู สิง่ แวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร* (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มี
คุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๓. อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

๒

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
๒. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๓. มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑. เพื่อแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
๒. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมในทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๓

กลยุทธดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและ
แนวทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทางสังคมใหกับ
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรม จริยธรรม
กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ธรรมนูญชีวิตนักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ สงเสริมโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร
๑.๕ สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย
๒. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
๒.๑ พัฒนาศูนยการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ใหเปนแหลงเรียนรู
ดานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
พัฒนาทองถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
๒.๓ แสวงหาแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นและมหาวิทยาลัยบน
ฐานการใชภูมิปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
๒. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการดําเนินกิจกรรม/โครงการความรวมมือระหวางวัดกับ
คณะ/สํานัก ซึ่งเปนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา
๔. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดทําโครงการดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางองค
ความรู และนําไปถายทอดหรือสามารถสรางคุณคาตอสังคมชุมชน
๕. เพื่อสงเสริม สนับสนุนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชน/มหาวิทยาลัย
อันเกิดจากการนําศิลปวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม

๔

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

๕

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรที่ ๑:
ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตรที่ ๒:
ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓:
ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย
ที่สอดคลองกับความตองการของ
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๔:
ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
การศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๕:
ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖:
ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริม
ใหทุกภาคสวนมีสว นรวมในการจัด
การศึกษา

ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปน
แหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญญา
ทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค ที่มี
คุณภาพแกทอ งถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปน
มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
การยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพือ่ การ
พัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

๖

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ กับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ ๑:
ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ ๒:
ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓:
ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๔:
ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทาง
การศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๕:
ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖:
ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

เปาประสงคมหาวิทยาลัย

กลยุทธมหาวิทยาลัย
๑.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและตอบสนองตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
๒. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
๓. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตใหตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
๔. พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อสรางทางเลือกของชุมชนทองถิ่นและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๕. พัฒนาคณาจารยใหมีสมรรถนะที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและไดมาตรฐานสากล
๖. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคมและ
ประเทศชาติ

เปาประสงคที่ ๑ :
บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถิ่นและสามารถสรางสรรคสังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน

เปาประสงคที่ ๒ :
ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพใน
การปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เปาประสงคที่ ๓ :
บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๔ :
ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่สงเสริมตอการเปน
มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น

๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและสงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริมการทํางาน
ของบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูสรางสรรค
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕:
การยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

เปาประสงคที่ ๕ :
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาและแนวนโยบายแหงรัฐและมีศักยภาพ
ในการแขงขันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

๑. สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศ
และนานาชาติ
๒. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล
๓. การสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยและองคกรในระดับชาติและนานาชาติเพือ่
ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล
๔. พัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและสิ่งแวดลอมตามเกณฑคุณภาพในระดับนานาชาติ

๗

๑. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสรางนวัตกรรมเพือ่ สรางศักยภาพของทองถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรชาติ
๒. พัฒนาสมรรถนะทางดานการวิจัยของคณาจารยใหมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น
๓. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี โดยการนอมนําแนวพระราชดําริไปใชเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
๒. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสูมาตรฐาน สากล
๓. สรางระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. สรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูใหสอดคลองกับการ
พัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปน
แหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มี
คุณภาพแกทอ งถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค

กลยุทธ

เปาประสงคที่ ๑:
มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปน
แหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพือ่ การเรียนรู

๑.๑ รวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรขอมูลความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา เพื่อใหนกั ศึกษา
และบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๑.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงคที่ ๒:
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการ
วิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

๒.๑ สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ถายทอดองคความรูดวยโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางคุณคาตอสังคมและชุมชน
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

เปาประสงคที่ ๓:
มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค

๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค

เปาประสงคที่ ๔:
มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูแ ละวิธกี ารปฏิบัติงานแบบใหมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

๘

แผนที่ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
มิติที่ ๑
ดานประสิทธิผล

บุคลากรมีคุณภาพองคกรเปนแหลงภูมิ
ปญญาแหงการเรียนรู

มิติที่ ๒
ดานคุณภาพการใหบริการ

การจัดการและสงเสริม เผยแพร พัฒนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สรางประโยชนตอชุมชน สังคม ทองถิ่น ประเทศ

เปนแหลงบริการ
วิชาการระดับชาติ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ยอมรับ และ
วางใจ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของชุมชน / ทองถิ่น

ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐานใน
การบริหารจัดการองคกร

สรางมูลคาเพิ่มดวยทุน
ทางวัฒนธรรม

มีมาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

การบริการที่มีประสิทธิภาพ

งานวิจัย องคความรู
นวัตกรรม

มิติที่ ๓
ดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

สรางเครือขายกับ
ชุมชน/ทองถิ่น
พัฒนาการเรียนรูที่เปนการ
พัฒนาตนเอง

มีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่เอื้อตอการรักษาผูมีคุณภาพ
ไวในองคกร

บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู ค ว า ม
สามารถและไดรับ การพั ฒนา
อยางตอเนื่อง

สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รให
บุคลากรมีจิตสํานึกในบทบาท
หนาที่

มิติที่ ๔
ดานการพัฒนาองคกร

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

บริการทางวิชาการ
ตามพันธกิจ

ถายทอดองคความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น

สํารวจความตองการ
ชุมชน/ทองถิ่น
สรา งองคความรู ผลงานวิ จั ย
และนวัตกรรม

มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๙

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัด (KPI) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
๑. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป
๒. สรางความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมภายในทองถิ่น
๓. จํานวนกิจกรรม/โครงการระหวางคณะกับสํานัก
๔. จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางองคความรู
และนําไปถายทอดหรือสามารถสรางคุณคาตอสังคมชุมชน
๕. จํานวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชนและมหาวิทยาลัยอัน
เกิดจากการนําศิลปวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม
ตัวชี้วัด
๑. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่องทุกป

๒. สรางความรวมมือดานศิลปะ
และวัฒนธรรมภายในทองถิ่น

๑
๑. มีกิจกรรม/
โครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
อยางนอย ๑๒
กิจกรรม/โครงการ
๑. มีการสราง
เครือขายความ
รวมมือ (MOU)
ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมกับ
เครือขาย

๒
๒. มีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมตาม
แผน ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๒. มีการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
รวมกันกับ
เครือขายความ
รวมมือ อยางนอย
๑กิจกรรม/
โครงการ

เปาหมาย
๕ ขอ
๕ ขอ
๕ กิจกรรม/โครงการ
๑๐ กิจกรรม/โครงการ
๑ เรื่อง

เกณฑการประเมิน
๓
๔
๓. มีการกํากับ
๔. มีการ
ติดตามการดําเนิน ประเมินผลการ
กิจกรรม/โครงการ ดําเนินกิจกรรม/
ดานการทํานุบํารุง โครงการ
ศิลปะและ
ดานการทํานุ
วัฒนธรรม
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓. มีการกํากับ
๔. มีการ
ติดตามการดําเนิน ประเมินผลการ
กิจกรรม/โครงการ ดําเนินกิจกรรม/
ความรวมมือ
โครงการความ
รวมมือ

๑๐

๕
๕. กิจกรรม/โครงการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/
เปาหมายจากกิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ ๙๐
และมีการนําผลการประเมินมา
เปนขอพิจารณาในการปรับปรุง
การดําเนินงาน
๕. กิจกรรม/โครงการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/
เปาหมายจากกิจกรรม/โครงการ
ทั้งหมด ไมนอยกวารอยละ ๙๐
และมีการนําผลการประเมินมา
เปนขอพิจารณาในการปรับปรุง
การดําเนินงาน

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ประเด็น
ยุทธศาสตร
๒. การสรางสรรคการ
วิจัย พัฒนานวัตกรรม
และพันธกิจสัมพันธ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร
๒. ชุมชนทองถิ่นมีความ
เขมแข็งและมีศักยภาพ
ในการปรับตัวไดเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก

ตัวชี้วัด
๑ . มี กิ จ ก รรม ส งเส ริ ม
สนั บ สนุ น ด านศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมอย า งต อ เนื่ อ ง
ทุกป
๒. สรางความรวมมือดาน
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ รร ม
ภายในทองถิ่น
๓ . จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม /
โครงการระหวางคณะกับ
สํานัก

เปาหมาย
ป ๖๑
๕ ขอ

๕ ขอ

๕ กิจกรรม/
โครงการ

๔ . จํ าน ว น กิ จ ก ร ร ม ที่ ๑๐ กิจกรรม/
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิ
โครงการ
ปญญาท องถิ่น ที่สรางองค
ความรู และนําไปถายทอด
หรื อ สามารถสร า งคุ ณ ค า
ตอสังคมชุมชน
๑๑

กลุมงาน
รับผิดชอบ
๑. สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความ ๑. สํานักศิลปะ
รวมมือในการดําเนินงานดานการทํ านุบํ ารุงศิลปะและ และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
และคณะ ๕
๑.๑ สรางเครื อข ายความร วมมื อกั บ หน ว ยงานทั้ ง คณะ
ภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พั ฒ นาชี วิ ต และเป น ทุ น ทางสั ง คมให กั บ นั ก ศึ ก ษา
ประชาชนทั่วไป
๑.๓ ส งเสริมการบู รณาการองค ความรูด านศิ ลปะ
และวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษา ธรรมนูญชีวิตนักศึกษา และการ
ทองเที่ยว
๑.๔ สงเสริมโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อ
การเผยแพร
๑.๕ สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย
๒. ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให ส อดคล อ งกั บ ความ
ต อ งการของท อ งถิ่ น และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ
ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยาง
สรางสรรค
๒ .๑ พั ฒ น าศู น ย ก ารเรี ย น รู ด า น ศิ ล ป ะแล ะ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ใหเปนแหลงเรียนรูดาน
กลยุทธและมาตรการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
๕ . จํ า น ว น ผ ล ง า น
นวัตกรรมที่ ส ามารถสร าง
รายได ใ ห แ ก ชุ ม ชนและ
มหาวิ ท ยาลั ย อั น เกิ ด จาก
การนํ าศิล ปวัฒ นธรรมมา
สรางมูลคาเพิ่ม

เปาหมาย
ป ๖๑
๑ เรื่อง

๑๒

กลยุทธและมาตรการ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริม บทความทางวิช าการ งานวิจัย /งาน
สรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น
และขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
๒.๓ แสวงหาแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มและรายได
ใหกับชุมชนทองถิ่นและมหาวิทยาลัยบนฐานการใชภูมิ
ปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรม

กลุมงาน
รับผิดชอบ

แผนงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ ๒ ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก กําหนดนโยบายและแนวทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ บริการวิชาการ โดยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาชีวิต และเปนทุนทางสังคมใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป
๑.๓ สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา ธรรมนูญชีวิต
นักศึกษา และการทองเที่ยว
๑.๔ สงเสริมโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร
๑.๕ สงเสริมบุคลากรใหแตงกายดวยชุดผาไทย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๑. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป
๒. สรางความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรมภายในทองถิ่น
๓. จํานวนกิจกรรม/โครงการระหวางคณะกับสํานัก

เปาหมาย ๖๑
๕ ขอ
๕ ขอ
๕ กิจกรรม/โครงการ

๑๓

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒. โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ครบ ๙๖ ป

๑

ส.ค. ๖๑

๑

ส.ค. ๖๑

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓. โครงการทํ า บุ ญ ตั ก บาตรอาหารแห ง แด
พระภิกษุสงฆ เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒
๔. โครงการจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค
๕. โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการและ
การนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
๖. โครงการจับจีบผาและจัดดอกไมประดิษฐ

๑

ม.ค. ๖๒

๑

ม.ค. ๖๒ –
มี.ค. ๖๒

๑,๒

ม.ค. ๖๒ –
มิ.ย. ๖๒
ม.ค. ๖๒ –
มิ.ย. ๖๒
ม.ค. ๖๒ –
ก.ย. ๖๒
เม.ย. ๖๒

๗. โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดใน
เขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
๘. โครงการพิธถี วายชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี และวั น

๑,๒
๑,๒
๑

งบประมาณ
แผนดิน
๓๐,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๓๐,๕๐๐

๐

๑๐๑,๕๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๕,๐๐๐

๐

๗๑,๐๐๐
(เงิน
งบประมาณ
จากฝาย
ทรัพยสินและ
รายไดของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค)
๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐๐,๐๐๐

๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๑๔

รวม
๓๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๑,๒

มิ.ย. ๖๒

๔๐,๐๐๐

๐

๐

๔๐,๐๐๐

๑

ก.ค. ๖๒

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๑

ม.ค. ๖๒ –
มี.ค. ๖๒

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๑๖,๑๙๐

๐

๑๖,๑๙๐

๑

ต.ค. ๖๑ –
ธ.ค. ๖๑
ม.ค. ๖๒ –
มี.ค. ๖๒
ต.ค. ๖๑ –
มิ.ย. ๖๒

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๗๗,๘๖๐

๐

๗๗,๘๖๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๑

ต.ค. ๖๑ –
ธ.ค. ๖๑

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๑๕๐,๐๐๐

๐

๑๕๐,๐๐๐

๑

ม.ค. ๖๒ –
มี.ค. ๖๒
ก.ค. ๖๒ –
ก.ย. ๖๒

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๕๗,๗๐๐

๐

๕๗,๗๐๐

๐

๘๗,๐๐๐

๐

๘๗,๐๐๐

อนุรักษมรดกไทย
๙. โครงการรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม
น้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒
๑๐. โครงการพิ ธี ถ วายชั ย มงคล เนื่ อ งใน
โอกาสวั น เฉลิ ม พระชนพรรษา ๖๗ พรรษา
สมเด็ จ พ ระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)
๑๑. กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(สาขาวิชาภาษาตางประเทศ)
๑๒. กิจกรรมสงเสริมและสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑๓. กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูเวที
ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๑๔. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสรางชื่อเสียง
นักศึกษาคณะมนุษยฯ เขารวมประกวด
แขงขันเวทีระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
๑๕. กิจกรรมสงเสริม พัฒนา คุณลักษณะ
บัณฑิตคณะมนุษยฯ ตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรู TQF 5 ประการ
๑๖. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหวครูและ
ครอบครูดนตรีไทย (สาขาวิชาดนตรี)
๑๗. กิจกรรมกตัญูตาบูรพาจารยสานตอ
มรดกทางวัฒนธรรม (สาขาวิชานาฏศิลป)

๑,๒
๑,๒

๑

๑๕

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑๘. กิจกรรมนาฏยรังสรรคสูมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
๑๙. กิจกรรมสืบสานภาษาคุณคาวรรณศิลป
ครั้งที่ ๑๒ (สาขาวิชาภาษาไทย)
๒๐. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
“ครุศาสตรรวมใจประเพณีลอยกระทง”
๒๑. โครงการสืบสานอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรม
ปฏิบัติการทางดานศิลปะและการออกแบบ

๑,๒

๒๒. กิจกรรมการประชุมเครือขายความ
รวมมือทางวัฒนธรรมสี่ภาค ครั้งที่ ๒
๒๓. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการดาน
มารยาทไทย
๒๔. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจกับการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมสาขาบริหารทรัพยากรมนุษยฯ
๒๕. กิจกรรมการแหเทียนและพัฒนาวัด
นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยฯ
๒๖. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
สาขาวิชาการตลาด

๑,๒

๑
๑
๑

๑

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เม.ย. ๖๒ – มนุษยศาสตรและ
มิ.ย. ๖๒
สังคมศาสตร
ก.ค. ๖๒ –
มนุษยศาสตรและ
ก.ย. ๖๒
สังคมศาสตร
ต.ค. ๖๑ –
ครุศาสตร
ธ.ค. ๖๑
เม.ย. ๖๒ – เทคโนโลยีการเกษตร
มิ.ย. ๖๒
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ม.ค. ๖๒ –
วิทยาการจัดการ
มี.ค. ๖๒
ม.ค. ๖๒ –
วิทยาการจัดการ
มี.ค. ๖๒

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๑๔,๓๖๖

งบประมาณ
ภายนอก
๐

รวม
๑๔,๓๖๖

๐

๓๒,๐๐๐

๐

๓๒,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๐

๒๐๗,๒๑๐

๐

๒๐๗,๒๑๐

๐

๓๘,๐๐๐

๐

๓๘,๐๐๐

๑

ก.ค. ๖๒ –
ก.ย. ๖๒

วิทยาการจัดการ

๐

๑๔,๒๐๐

๐

๑๔,๒๐๐

๑

ก.ค. ๖๒ –
ก.ย. ๖๒
ม.ค. ๖๒ –
มี.ค. ๖๒

วิทยาการจัดการ

๐

๕,๕๕๐

๐

๕,๕๕๐

วิทยาการจัดการ

๐

๒๕,๘๐๐

๐

๒๕,๘๐๐

๒,๒๗๕,๕๐๐

๑,๐๒๕,๘๗๖

๗๑,๐๐๐

๓,๓๗๒,๓๗๖

๑

รวมทั้งหมด

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาประสงคที่ ๒ ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กลยุทธที่ ๒ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยาง
สรางสรรค
๒.๑ พัฒนาศูนยการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ใหเปนแหลงเรียนรูดานประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ สงเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
๒.๓ แสวงหาแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นและมหาวิทยาลัยบนฐานการใชภูมิปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๔. จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางองคความรู และนําไปถายทอดหรือสามารถสราง
คุณคาตอสังคมชุมชน
๕. จํานวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชนและมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการนําศิลปวัฒนธรรมมา
สรางมูลคาเพิ่ม

๑๗

เปาหมาย ๖๑
๑๐ กิจกรรม/โครงการ
๑ เรื่อง

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑. นิทรรศการไทยอนุรักษ “แจงแลวเวสาลี”

๓

ก.ย. ๖๑

๒. โครงการ “ ถอดองคความรู แบบ ไท – ไทย”

๓

๓. โครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย

๓

๔. โครงการสร า งผลผลิ ต และนวั ต กรรมทาง
วัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๕. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
๖. โครงการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม หอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
๗. โครงการจับจีบผาและจัดดอกไมประดิษฐ

๓

ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖๒
ต.ค. ๖๑ –
ก.ย. ๖๒
ธ.ค. ๖๑

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๘. โครงการบริ การวิช าการเชิ งปฏิ บั ติการและการ
นําเสนอสินคาวัฒนธรรม
๙. โครงการพิ ธี ถ วายชั ย มงคล สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ
มรดกไทย
๑๐. โครงการรางวัล แห งความดี ศิ ล ป น แห งลุมน้ํ า
เจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒

๓

๓

๓

ม.ค. ๖๒ –
มี.ค. ๖๒
ม.ค. ๖๒ –
มิ.ย. ๖๒
ม.ค. ๖๒ –
มิ.ย. ๖๒
เม.ย. ๖๒

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓

มิ.ย. ๖๒

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓
๓,๔

รวมทั้งหมด
๑๘

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๑๕,๐๐๐

รวม
๑๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๐

๐

๔๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๐

๐

๑๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๐

๐

๔๐,๐๐๐

๒,๒๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒,๒๗๐,๐๐๐

สรุป
โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
กลยุทธ
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู และ
สรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๒ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทาง
วัฒนธรรมอยางสรางสรรค
รวม

จํานวน
โครงการ
๒๖

งบประมาณ
แผนดิน
๒,๒๗๕,๕๐๐

งบประมาณ
รายได
๑,๐๒๕,๘๗๖

งบประมาณ
ภายนอก
๗๑,๐๐๐

๓,๓๗๒,๓๗๖

๑๐

๒,๒๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒,๒๗๐,๐๐๐

๓๖

๒,๓๔๐,๕๐๐

๑,๓๘๕,๘๗๖

๑๖๑,๐๐๐

๓,๘๘๗,๓๗๖

๑๙

รวม

งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และงบประมาณจากภายนอก
ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏไดจัดสรรงบประมาณรายจายดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามโครงการที่ไดรับอนุมัติของหนวยงาน ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๑. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
(๑) จัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการจัดสรรของสํานักงบประมาณ
(๒) จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการประจําป
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(๓) การจัดทําโครงการของแตละหนวยงานใหมีการวิเคราะหและวางแผนรายละเอียด แผนดําเนิน
โครงการ โดยใหครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ
ผลกระทบของโครงการ ความคุมคาของโครงการ ความพรอมในการดําเนินโครงการและ
ความเสี่ยงของโครงการ
(๔) การวางแผนและบริหารโครงการแตละหนวยงาน ใหดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวน/ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการที่ผานมา
ขั้นตอนที่ ๒ ริเริ่มโครงการใหมและวิเคราะหเบื้องตน
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะหและวางแผนรายละเอียดโครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ วิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผลการใชงานและการติดตาม / ปรับปรุง / แกไข
๒. งบประมาณรายจาย ตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายการ

หนวยงาน

๑. โครงการพิธีถวายชัยมงคล
สมเด็ จ พ ระน างเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
๒ . โค รงก ารวั น ค ล าย วั น
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ครบ ๙๖ ป

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ
แผนดิน
๓๐,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๓๐,๕๐๐

๐

๗๑,๐๐๐
(เงิน
งบประมาณ
จากฝาย
ทรัพยสิน
และรายได
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครสวรรค)

๒๐

รวม
๓๐,๐๐๐
๑๐๑,๕๐๐

งบประมาณ
แผนดิน
๒,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
รายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๑๕,๐๐๐

๐

๐

๑๕,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๖๐,๐๐๐

๐

๐

๖๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๔๐,๐๐๐

๐

๐

๔๐,๐๐๐

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๑๖,๑๙๐

๐

๑๖,๑๙๐

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๐

๗๗,๘๖๐

๐

๗๗,๘๖๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

รายการ

หนวยงาน

๓. โครงการสรางผลผลิตและ
นวั ต กรรมทางวั ฒ นธรรม
ชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๔. โครงการทํ าบุ ญ ตั ก บาตร
อาหารแห งแด พ ระภิ กษุ ส งฆ
เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒
๕. โครงการบริ ก ารวิ ช าการ
เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ ก า ร
นําเสนอสินคาวัฒนธรรม
๖. โครงการจับจีบผาและจัด
ดอกไมประดิษฐ
๗. โครงการพิธีถวายชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี และวั น
อนุรักษมรดกไทย
๘. โครงการรางวัลแหงความ
ดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒
๙. โครงการพิธีถวายชัยมงคล
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนพ รรษ า ๖ ๗ พ รรษ า
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหา
วชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพ
ยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)
๑๐. กิจกรรมบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (สาขาวิชา
ภาษาตางประเทศ)
๑๑. กิจกรรมสงเสริมและสืบ
สานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒. กิจกรรมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสูเวทีระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
๑๓. กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนสรางชื่อเสียง

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

๒๑

รวม

รายการ

หนวยงาน

นักศึกษาคณะมนุษยฯ เขา
รวมประกวดแขงขันเวทีระดับ
ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
๑๔. กิจกรรมสงเสริม พัฒนา มนุษยศาสตรและ
คุณลักษณะบัณฑิตคณะ
สังคมศาสตร
มนุษยฯ ตามกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู TQF 5
ประการ
๑๕. กิจกรรมอบรมเชิง
มนุษยศาสตรและ
ปฏิบัติการไหวครูและครอบ
สังคมศาสตร
ครูดนตรีไทย (สาขาวิชา
ดนตรี)
๑๖. กิจกรรมกตัญูตา
มนุษยศาสตรและ
บูรพาจารยสานตอมรดกทาง
สังคมศาสตร
วัฒนธรรม (สาขาวิชา
นาฏศิลป)
๑๗. กิจกรรมนาฏยรังสรรคสู มนุษยศาสตรและ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
สังคมศาสตร
นานาชาติ
๑๘. กิจกรรมสืบสานภาษา
มนุษยศาสตรและ
คุณคาวรรณศิลป ครั้งที่ ๑๒
สังคมศาสตร
(สาขาวิชาภาษาไทย)
๑๙. โครงการทํานุบํารุงศิลปะ
ครุศาสตร
และวัฒนธรรม “ครุศาสตร
รวมใจประเพณีลอยกระทง”
๒๐. โครงการสืบสานอนุรักษ เทคโนโลยีการเกษตร
ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการ
และเทคโนโลยี
ทางดานศิลปะและการ
อุตสาหกรรม
ออกแบบ
๒๑. กิจกรรมการประชุม
วิทยาการจัดการ
เครือขายความรวมมือทาง
วัฒนธรรมสี่ภาค ครั้งที่ ๒
๒๒. กิจกรรมอบรมเชิง
วิทยาการจัดการ
ปฏิบัติการใหกับนักศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการดาน
มารยาทไทย

งบประมาณ
แผนดิน

งบประมาณ
รายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๐

๑๕๐,๐๐๐

๐

๑๕๐,๐๐๐

๐

๕๗,๗๐๐

๐

๕๗,๗๐๐

๐

๘๗,๐๐๐

๐

๘๗,๐๐๐

๐

๑๔,๓๖๖

๐

๑๔,๓๖๖

๐

๓๒,๐๐๐

๐

๓๒,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๐

๒๐๗,๒๑๐

๐

๒๐๗,๒๑๐

๐

๓๘,๐๐๐

๐

๓๘,๐๐๐

๒๒

รายการ

หนวยงาน

๒๓. กิจกรรมการบูรณาการ
วิทยาการจัดการ
การเรียนการสอนรายวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจกับการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมสาขา
บริหารทรัพยากรมนุษยฯ
๒๔. กิจกรรมการแหเทียน
วิทยาการจัดการ
และพัฒนาวัดนักศึกษาสาขา
การบริหารทรัพยากรมนุษยฯ
๒๕. กิจกรรมสืบสาน
วิทยาการจัดการ
วัฒนธรรมไทยและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
สาขาวิชาการตลาด
๒๖. โครงการจัดทําขอมูล
สํานักศิลปะและ
ทะเบียนวัตถุดวยสื่อ
วัฒนธรรม
อิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค
๒๗. โครงการการพัฒนา
สํานักศิลปะและ
ระบบฐานขอมูลวัดในเขต
วัฒนธรรม
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค
๒๘. โครงการกิจกรรมการจัด
สํานักศิลปะและ
นิทรรศการไทยอนุรักษในงาน
วัฒนธรรม
“แจงแลวเวสาลี” ครั้งที่ ๔
๒๙. กิจกรรมหนวยอนุรักษ
สํานักศิลปะและ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม
ศิลปกรรมทองถิ่น
๓๐. โครงการ “ ถอดองค
สํานักศิลปะและ
ความรู แบบ ไท – ไทย”
วัฒนธรรม
๓๑. โครงการอบรมมารยาท
สํานักศิลปะและ
และวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม
๓๒. โครงการสงเสริมและ
สํานักศิลปะและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม หอ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
งบประมาณรวมทั้งหมด

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบประมาณ
รายได
๑๔,๒๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๑๔,๒๐๐

๐

๕,๕๕๐

๐

๕,๕๕๐

๐

๒๕,๘๐๐

๐

๒๕,๘๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐๐,๐๐๐

๐

๓๐๐,๐๐๐

๐

๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๐

๐

๔๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐

๐

๒๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๒,๓๔๐,๕๐๐

๒๓

๑,๓๘๕,๘๗๖ ๑๖๑,๐๐๐

รวม

๓,๘๘๗,๓๗๖

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูล และผูรับผิดชอบดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหครอบคลุมตามพันธกิจดานศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยเนนบริการการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม
เป น แนวทางใหบุ คลากรไดเห็ น ภาพรวม และทิ ศทางในการปฏิบัติการใหไดผ ลสัมฤทธิ์ต ามเป าหมายที่
กําหนดไว ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆ
โดยมี การระบุ ให ห น ว ยงานระดั บ คณะ และเที ย บเท า เป น ผูกํ ากับ ดูแ ลตั ว ชี้ วัด เพื่ อเก็ บ ขอ มู ล และรั บ ผิ ดชอบ
ดําเนินการ
สําหรับ ตั วชี้ วัดที่ กําหนดในแผนปฏิ บัติการด านการทํ านุ บํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ประจําปการศึกษา
๒๕๖๑ จะครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
๔. การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๑. สงเสริมสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรวมมือในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศิลปะ รองอธิการบดี ฝายกิจการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องทุกป
นักศึกษา
๕ คณะ
๒. สร า งความร ว มมื อ ด า นศิ ล ปะและ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรมภายในทองถิ่น
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
๓. จํานวนกิจกรรม/โครงการระหวางคณะ
กับสํานัก
๒. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
๔. จํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
รองอธิการบดี ฝายกิจการ
๕ คณะ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นที่สรางองค นักศึกษา
ความรู และนําไปถายทอดหรือสามารถ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ รองผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
สรางคุณคาตอสังคมชุมชน
นักวิชาการศึกษา/เจาหนาที่
๕. จํานวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสราง
รายไดใหแกชุมชนและมหาวิทยาลัยอันเกิด
จากการนําศิลปวัฒนธรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๒๔

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

๒๕

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

กระบวนการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
เปาหมายและขอบเขตของโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ
และงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหนาตามแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ

การดําเนินงาน

• ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติใหดําเนินโครงการ
• ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ
• จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule)

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

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ
งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน

ติดตามปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา

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

๒๖

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

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

๒๗

