แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๓๕

ก

คํานํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักดานการทํานะบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณในป ๒๕๖๑ เพื่อ ใหบรรลุพันธกิจ คือ
๑. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๓. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๔. พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
โดยส งเสริมการศึ กษา ค น ควา วิ จัย และเผยแพร ศิล ปวัฒ นธรรมของทองถิ่น และของชาติ ตลอดจนการ
กระตุน ใหตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒ นธรรมที่มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ ทางวัฒ นธรรม รวมถึง สนับสนุน
องคกรการทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่เปนแหลงวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม โดยจัดระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทางวัฒนธรรม ภายในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงดําเนินการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม อยางเปนระบบ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการฉบั บ นี้ จะเป น ส ว นหนึ่ งในการผลั ก ดั น กลุ ม งานภายในสํ านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ดําเนินการใหเปนไปตาม ประเด็นยุทธศาสตรที่ตั้งไวไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน ครบถวนตอไป

(อาจารยภาสกร วรอาจ )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม
17

๓๖

17

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สวนที่หนึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
โครงสรางการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
แผนที่ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกบั ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด
งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณ
สรุปโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปทั้ง ๔ พันธกิจ
สวนที่สอง การนําแผนไปสูการปฏิบัติ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
สวนที่สาม การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
กระบวนการการติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ
การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ

๓๗

หนา
ก
๑
๔
๕
๖
๗
๑๐
๑๑
๑๕
๒๐
๒๖
๒๗
๒๙
๓๑
๓๒
๓๓

สวนที่หนึ่ง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ปรัชญา

อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และเผยแพร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูท างวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อให
ไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
พันธกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.

บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการแกทองถิ่นและสังคมดานศิลปะและวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
พัฒนาแนวทางบริหารจัดการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๓. มีการสงเสริมใหเกิดการฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคณ
ุ ภาพการศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๑

กลยุทธ

๑. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
๓. มีการสงเสริมใหเกิดการฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูล
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. เพื่ออนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาชาวบาน
๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดการฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมในทองถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๓

โครงสรางการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการ
บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี
ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารฯ

คณะกรรมการประจําสํานัก

รองผูอํานวยการ
ฝายกิจกรรมฯ

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการฯ

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอํานวยการ

กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลุมงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

๔

หนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
จ.นครสวรรค

ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผูบริหารทั้งสิ้น ๖ คน หัวหนางาน ๑ คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ๖ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๓ คน โดยจําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๑
คน
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๕
คน
๓. ขาราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๔
คน
๕. พนักงานราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๖. ลูกจางชั่วคราว (สายสนับสนุน)
๑
คน
บุคลากรในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหาร
๑. อาจารยภาสกร วรอาจ
๒. รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
๓. อาจารยธีรพร พรหมมาศ
๔. อาจารยชุณษิตา นาคภพ
๕. ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
๖. นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและงานวิจยั ทางวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายบริหารแผนงาน และประกันคุณภาพ
ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารยชุณษิตา นาคภพ
หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
๒. ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔. อาจารยภาสกร วรอาจ
หัวหนาหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
เจาหนาที่ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
๓. นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นักวิจัย
๕. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๖. นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๕

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อให
ไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ใหบริการ
วิชาการ ถายทอด
เทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มี
คุณภาพแก
ทองถิ่นและสังคม

๒. อนุรักษ ฟนฟู
พัฒนา สงเสริม
และเผยแพร
ศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

๓. ฟนฟู อนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัด
นครสวรรคใหมีความ
เหมาะสม

๔. กําหนดแนวทาง
การบริหารจัดการที่
มีคุณภาพได
มาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิ
บาล

๓. มีการสงเสริมใหเกิด
การฟนฟู อนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค

๔. มีระบบบริหาร
จัดการที่ดมี ี
คุณภาพได
มาตรฐานตาม
เกณฑคณ
ุ ภาพ
การศึกษา ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. หนวยงานและ
บุคคลภายนอก
ไดรับการบริการ
วิชาการทางดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ
สอดคลองกับ
ความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

๒. มีการอนุรักษ
ฟนฟู พัฒนา

สงเสริมและ
เผยแพรศิลปะ

และวัฒนธรรม
ภูมิปญญา
ชาวบาน เพื่อการ
เรียนรู และ
สรางสรรค

๖

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล

การสรางโอกาสทางการศึกษาแก
ประชากรทุกกลุมอยางเสมอภาค
การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและ
วิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพขั้นสูง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั
ไปสูมาตรฐานสากล

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ
การถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริ
ใหตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบ
กับความตองการของทองถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

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

๗

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคให
มีความเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

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

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจยั ไปสู
มาตรฐานสากล

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และการฝก
อาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
การยกระดับมาตรฐานการใหบริการทางวิชาการ การ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยนอมนําแนวพระราชดําริให
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม

การพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการศึกษา
ทัดเทียมกับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมใหสนองตอบกับความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม

การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และบริการทางวิชาการ เพื่อสราง
นวัตกรรมและการพัฒนาประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการ
เปดเสรีประชาคมอาเซียน
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ

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

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

เปาประสงคที่ ๙ :
อาจารยและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูการวิจัยและการ
ใหบริการทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และมีสมรรถนะได
มาตรฐานวิชาชีพตามสายงาน
เปาประสงคที่ ๑๐ :
มีการปรับรูปแบบโครงสราง และการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

๘ เปาประสงคที่ ๑๑ :
มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

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

๑. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อเปนทุนทางสังคม และสรางองค
ความรูทางวัฒนธรรมสูนานาชาติ
๒. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนวัตถุสําคัญทางโบราณคดีในทองถิ่นในรูปแบบดิจิตอล
๓. ฟนฟูและอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมทองถิ่น
๔. บริหารจัดการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑. ปรับกระบวนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา และการเปนประชาคมอาเซียน
๒. เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานอาจารยและบุคลากรสูส ากล
๔. พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ
๕. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
๑. บริหารจัดการเชิงรุก อยางมีธรรมาภิบาล เพื่อความเปนผูนําดานอุดมศึกษาและสามารถ
แขงขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูการเปน SMART
City
๓. สรางความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๔. จัดการทรัพยสินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางรายไดใหสามารถพึ่งพาตนเองได
๕. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
๖. Green University มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวเปน “อุทยานแหงการเรียนรู”
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู
๗. Thailand ๔.๐
๘. ทิศทางและการบริหารจัดการศูนยการศึกษายานมัทรี

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑:
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม

เปาประสงคที่ ๑:
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการ
บริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

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

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓:
ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคให
มีความเหมาะสม

เปาประสงคที่ ๓:
มีการสงเสริมใหเกิดการฟนฟู อนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔:
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย - รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส - รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
เผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค

เปาประสงคที่ ๔:
มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได
มาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล

๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูแ ละนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอ การทํางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

๙

แผนที่ยุทธศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานในการแสวงหาและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
มิติที่ ๑
ดานประสิทธิผล

บุคลากรมีคุณภาพองคกรเปนแหลงภูมิ
ปญญาแหงการเรียนรู

มิติที่ ๒
ดานคุณภาพการใหบริการ

การจัดการและสงเสริม เผยแพร พัฒนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สรางประโยชนตอชุมชน สังคม ทองถิ่น ประเทศ

เปนแหลงบริการ
วิชาการระดับชาติ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ยอมรับ และ
วางใจ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเนนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของชุมชน / ทองถิ่น

ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐานใน
การบริหารจัดการองคกร

สรางมูลคาเพิ่มดวยทุน
ทางวัฒนธรรม

มีมาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

การบริการที่มีประสิทธิภาพ

งานวิจัย องคความรู
นวัตกรรม

มิติที่ ๓
ดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

สรางเครือขายกับ
ชุมชน/ทองถิ่น
พัฒนาการเรียนรูที่เปนการ
พัฒนาตนเอง

มีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่เอื้อตอการรักษาผูมีคุณภาพ
ไวในองคกร

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

สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รให
บุคลากรมีจิตสํานึกในบทบาท
หนาที่

มิติที่ ๔
ดานการพัฒนาองคกร

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

บริการทางวิชาการ
ตามพันธกิจ

ถายทอดองคความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น

สํารวจความตองการ
ชุมชน/ทองถิ่น
สรา งองคความรู ผลงานวิ จั ย
และนวัตกรรม

มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑๐ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความรู

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
๓. บริการวิชาการ
ถายทอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยี และ
สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก
๑. ใหบริการวิชาการ
ถายทอดเทคโนโลยี
ทางวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพแกทองถิ่น
และสังคม

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

๑. หนวยงานและ
๑. จํานวนโครงการ/
บุคคลภายนอกไดรับ
กิจกรรมบริการวิชาการ
การบริการวิชาการ
ใหแกทองถิ่นและสังคม
ทางดานศิลปะและ
๒. รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินกิจกรรม/
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
โครงการตาม
สอดคลองกับความ
วัตถุประสงค
ตองการของทองถิ่น
และสังคม
๓. จํานวนผลงานทาง
วิชาการ/งานสรางสรรค
ที่ไดรับการตีพิมพ/
เผยแพร

๑๑

เปาหมาย

กลยุทธ

๔ โครงการ ๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
รอยละ ๘๕
ความตองการของทองถิ่นและ
สังคม
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการ
บริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปน
๒ เรื่อง
ฐานขอมูลความรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทาง
วิชาการ/งานสรางสรรคใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ราชภัฏนครสวรรค
สํานัก
๔. ทํานุบํารุงศิลปะและ ๒. อนุรักษ ฟนฟู
๒. มีการอนุรักษ ฟนฟู
วัฒนธรรม ภูมิปญญา
พัฒนา สงเสริมและ
พัฒนา สงเสริมและ
ของทองถิ่น และสราง
เผยแพรศิลปะและ
เผยแพรศิลปะและ
องคความรูทาง
วัฒนธรรม และภูมิ
วัฒนธรรม ภูมิ
วัฒนธรรมสูนานาชาติ
ปญญาชาวบาน เพื่อ
ปญญาทองถิน่
การเรียนรู และ
สรางสรรค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

๑. จํานวนโครงการ/
๕ โครงการ ๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
กิจกรรมดานการ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะและ
พระมหากษัตริย
วัฒนธรรม
- รณรงคการพูด เขียนและใช
๒. จํานวนโครงการ/ ๒ โครงการ
ภาษาไทยใหถูกตอง
กิจกรรมหอ
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
วัฒนธรรม จังหวัด
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมือง
นครสวรรค
สัปดาหละ ๑ วัน
๓. รอยละความสําเร็จ รอยละ ๘๕ ๒.๒ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัด
ในการดําเนิน
นครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และ
กิจกรรม/โครงการ
ศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและ
ตามวัตถุประสงค
วัฒนธรรม
๔. จํานวนเครือขาย
๓ แหง ๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงาน
ความรวมมือกับ
ภายในและภายนอกในการ
หนวยงานภายใน
ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
และภายนอก
และเผยแพรแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทาง
วัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ

๑๒

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร
ราชภัฏนครสวรรค
สํานัก
๔. ทํานุบํารุงศิลปะและ ๓. ฟนฟู อนุรักษ
วัฒนธรรม ภูมิ
สิ่งแวดลอม
ปญญาของทองถิ่น
ธรรมชาติ และ
และสรางองค
ศิลปกรรมทองถิ่น
ความรูทาง
ของจังหวัด
วัฒนธรรมสู
นครสวรรคใหมี
นานาชาติ
ความเหมาะสม

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

๓. มีการสงเสริมใหเกิด
การฟนฟู อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัด
นครสวรรค

๑. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรักษ
และฟน ฟูสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่น
๒. รอยละความสําเร็จใน
การดําเนินกิจกรรม/
โครงการตาม
วัตถุประสงค

๒ โครงการ

๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การศึกษา รวบรวมขอมูลดาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษ
และฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค

๑๓

รอยละ ๘๕

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ราชภัฏนครสวรรค
๖. พัฒนาระบบ
๔. กําหนดแนวทางการ ๔. มีระบบบริหาร
๑. รอยละความสําเร็จของการ
คุณภาพและ
บริหารจัดการที่มี
จัดการที่ดีมี
ดําเนินงานตามแผน
มาตรฐานการ
คุณภาพไดมาตรฐาน
คุณภาพได
๒. รอยละความสําเร็จของการ
บริหารจัดการ
มาตรฐานตาม
เบิกจายเงินงบประมาณ
โปรงใส ดวยหลักธรร
มหาวิทยาลัยตาม
เกณฑคุณภาพ
ตามแผน
มาภิบาล
เกณฑคุณภาพ
การศึกษา ยึดหลัก ๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การศึกษา มุงสูความ
ธรรมาภิบาล
การพัฒนา (อบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงาน)
เปนเลิศและเปน
องคกรแหงความสุข

๑๔

เปาหมาย
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๕

กลยุทธ
๔.๑ สรางระบบบริหารการ
จัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากร
แสวงหาความรูและ
นวัตกรรมใหมที่เอื้อ
ประโยชนตอการทํางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สํานักศิลปะและวัฒ นธรรมไดรับงบประมาณ เพื่ อดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการรวมทั้งสิ้น ๔,๑๑๕,๕๐๐ บาท แยกออกเป น
งบประมาณแผนดิน ๒,๙๐๐,๕๐๐ บาท งบประมาณรายได ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ๑ หนวยงาน คือ ๑.งบประมาณหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จํานวน ๗๕,๐๐๐ บาท โดยไดจัดสรรงบประมาณรายจายตาม
โครงการที่ไดรับอนุมัติของหนวยงานระดับสํานัก และเทียบเทา ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๑. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑) จัดสรรงบประมาณแบบมุง เนนผลงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการจัดสรรของสํานักงบประมาณ
(๒) จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการประจําปและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(๓) การจัดทําโครงการของแตละหนวยงานใหมีการวิเคราะหและวางแผนรายละเอียดแผนดําเนินโครงการ โดยใหครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบของโครงการ ความคุมคาของโครงการ ความพรอมในการดําเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ
(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. ๒๕๖๑
รายการ
งบประมาณสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อคนหาอัตลักษณ ตามยุทธศาสตร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๓. โครงการจัดกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๘. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๙. โครงการจัดจางพนักงานฯ และลูกจางชั่วคราว สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑๐. คาประกันสังคมลูกจางชั่วคราว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑. โครงการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
รวมทั้งหมด

งบประมาณแผนดิน
๑,๓๓๐,๐๐๐

งบประมาณรายได
๑,๐๕๔,๕๐๐

งบประมาณภายนอก
๐

รวม
๒,๓๘๔,๕๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๙๖,๒๐๐

๐

๐

๙๖,๒๐๐

๔๖๗,๓๐๐

๒๔๙,๐๐๐

๐

๗๑๖,๓๐๐

๐

๑๖๐,๐๐๐

๐

๑๖๐,๐๐๐

๑๘๙,๕๐๐
๓๑๐,๕๐๐
๒๓๖,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

๐
๔๒,๑๐๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๑๘๙,๕๐๐
๓๕๒,๖๐๐
๒๓๖,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐

๔๙๔,๔๐๐

๐

๔๙๔,๔๐๐

๐

๙,๐๐๐

๐

๙,๐๐๐

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๑,๓๓๐,๐๐๐

๑,๐๕๔,๕๐๐

๗๕,๐๐๐

๒,๔๕๙,๕๐๐

๑๖

งบประมาณจําแนกตามไตรมาส
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม
เพื่อคนหาอัตลักษณ ตาม
ยุทธศาสตรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒. โครงการบริการวิชาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. โครงการจัดกิจกรรมสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
(แผนดิน)
๓. โครงการจัดกิจกรรมสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
(รายได)
๔. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๖. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๖. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

๕๐,๐๐๐

๐

๐

(๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ธ.ค. ๖๐) (๑ ม.ค. ๖๑ – ๓๐ มี.ค. ๖๑)

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

รวมทั้งสิ้น

(๑ เม.ย. ๖๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

(๑ ก.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๐

๑๐๐,๐๐๐

๔๘,๑๐๐

๔๘,๑๐๐

๐

๙๖,๒๐๐

๔๕,๐๐๐

๑๘๐,๕๐๐

๑๖๑,๘๐๐

๘๐,๐๐๐

๔๖๗,๓๐๐

๙๙,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๐

๐

๒๔๙,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๐

๐

๐

๑๖๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๙๘,๕๐๐

๑๘๙,๕๐๐

๖๖,๐๐๐

๑๑๒,๙๐๐

๑๑๒,๙๐๐

๑๘,๗๐๐

๓๑๐,๕๐๐

๐

๒๘,๔๐๐

๐

๑๓,๗๐๐

๔๒,๑๐๐

๑๗

๕๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๘. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๙. โครงการจัดจางพนักงานฯ
และลูกจางชั่วคราว สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
๑๐. คาประกันสังคมลูกจาง
ชั่วคราว สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑๑. โครงการอนุรักษ ฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

๑๐๐,๐๐๐

๔๕,๕๐๐

๐

(๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ธ.ค. ๖๐) (๑ ม.ค. ๖๑ – ๓๐ มี.ค. ๖๑)

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

รวมทั้งสิ้น

(๑ เม.ย. ๖๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๑)

(๑ ก.ค. ๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๑)

๔๕,๕๐๐

๒๓๖,๕๐๐

๐

๒๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๒๒,๕๕๐

๑๒๒,๕๕๐

๑๒๔,๖๕๐

๑๒๔,๖๕๐

๔๙๔,๔๐๐

๒,๒๕๐

๒,๒๕๐

๒,๒๕๐

๒,๒๕๐

๙,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๖๙๙,๘๐๐

๗๓๐,๒๐๐

๖๒๑,๒๐๐

๔๐๘,๓๐๐

๒,๔๕๙,๕๐๐

๑๘

๔๕,๕๐๐

งบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได งบประมาณภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๑. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อคนหาอัตลักษณ ตามยุทธศาสตร
๐
๑๐๐,๐๐๐
๐
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๙๖,๒๐๐
๐
๐
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. โครงการจัดกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม
๔๖๗,๓๐๐
๒๔๙,๐๐๐
๐
จังหวัดนครสวรรค
๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๘๙,๕๐๐
๐
๐
๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓๑๐,๕๐๐
๔๒,๑๐๐
๐
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๖. โครงการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
๐
๐
๗๕,๐๐๐
จังหวัดนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
๗. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
๐
๑๖๐,๐๐๐
๐
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒๓๖,๕๐๐
๐
๐
๙. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓๐,๐๐๐
๐
๐
๑๐. โครงการจัดจางพนักงานฯ และลูกจางชั่วคราว สํานักศิลปะและ
๐
๔๙๔,๔๐๐
๐
วัฒนธรรม
๑๑. คาประกันสังคมลูกจางชั่วคราว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๐
๙,๐๐๐
๐
รวมทั้งสิ้น
๑,๓๓๐,๐๐๐
๑,๐๕๔,๕๐๐
๗๕,๐๐๐

๑๙

รวม
๑๐๐,๐๐๐
๙๖,๒๐๐
๗๑๖,๓๐๐
๑๘๙,๕๐๐
๓๕๒,๖๐๐
๗๕,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐
๒๓๖,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๙๔,๔๐๐
๙,๐๐๐
๒,๔๕๙,๕๐๐

๓. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูลความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรคในระดับชาติหรือนานาชาติ

เปาประสงค ๑
กลยุทธที่ ๑.๑
กลยุทธที่ ๑.๒
กลยุทธที่ ๑.๓

ตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย

๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการใหแกทองถิ่นและสังคม
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
จํานวนผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการวิจัยทางวัฒนธรรม เพื่อคนหาอัตลักษณ
ตามยุทธศาสตรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑,๒,๓

ต.ค.๖๐ –
ก.ย.๖๑

๒. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม

๑,๒,๓

ต.ค.๖๐ –
ก.ย.๖๑

สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

รวมทั้งหมด

๒๐

เปาหมาย ๖๑
๔ โครงการ
รอยละ ๘๕
๒ เรื่อง
งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบรายได
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

รวม
๑๐๐,๐๐๐

๙๖,๒๐๐

๐

๐

๙๖,๒๐๐

๙๖,๒๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๐

๑๙๖,๒๐๐

เปาประสงค ๒
กลยุทธที่ ๒.๑

กลยุทธที่ ๒.๒
กลยุทธที่ ๒.๓
กลยุทธที่ ๒.๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศลิ ปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการเรียนรู และสรางสรรค
จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

๑.
๒.
๓.
๔.

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก

๒๑

เปาหมาย ๖๑
๕ โครงการ
๒ โครงการ
รอยละ ๘๕
๓ แหง

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการจัดกิจกรรมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ ๑,๒,๓,๔ ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๖๑
และวัฒนธรรม
- เผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อการจัดทําฐานขอมูลทางวัฒนธรรมและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
- เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาและ
เยาวชน
- สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
- จัดกิจกรรมหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค (๒ ครั้ง)
- สรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม "โครงการแหง
ความดี ศิลปนลุมน้ําเจาพระยา"
- จัดเสวนาวิชาการ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรและพัฒนาการ ๙๖ ป ของมหาวิทยาลัย
ราชภฏนครสวรรค
๒. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑,๒,๓ ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
๖๑
และวัฒนธรรม
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
- วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)
- วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษมรดกไทย
- กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาวันสําคัญของ
๒๒

งบประมาณ
แผนดิน
๔๖๗,๓๐๐

งบรายได

งบประมาณ
รวม
ภายนอก
๗๑๖,๓๐๐
๐

๒๔๙,๐๐๐

๑๔๐,๘๐๐
๐

๑๕๐,๐๐๐
๙๙,๐๐๐

๐
๐

๒๙๐,๘๐๐
๙๙,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๐

๐

๓๕,๐๐๐

๓๖,๕๐๐

๐

๐

๓๖,๕๐๐

๑๖๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๐
๐

๐
๐

๑๖๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

๐

๕๐,๐๐๐

๑๘๙,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

๐
๐

๐
๐

๑๘๙,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๓๘,๐๐๐

๐

๐

๓๘,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๐

๐

๒๑,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๐

๐

๔๐,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

มหาวิทยาลัย วันสําคัญของชุมชนและทองถิ่น วันสําคัญ
เทศกาล และประเพณี
- กิจกรรมวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
รวมทั้งหมด

๒๓

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน

งบรายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๓๐,๕๐๐

๐

๐

๓๐,๕๐๐

๖๕๖,๘๐๐

๒๔๙,๐๐๐

๐

๙๐๕,๘๐๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๓ มีการสงเสริมใหเกิดการฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
กลยุทธที่ ๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
กลยุทธที่ ๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

๑.
๒.

ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. โครงการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอม
๑,๒
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค
รวมทั้งหมด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.๖๐ –
ก.ย.๖๑

สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

๒๔

เปาหมาย ๖๑
๒ โครงการ
รอยละ ๘๕

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบรายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๗๕,๐๐๐

๐

รวม
๗๕,๐๐๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
กลยุทธที่ ๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

เปาหมาย ๖๑
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๕

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน)
โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. โครงการจัดหาครุภัณฑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
๑) เครื่องปรับอากาศ จํานวน ๒ เครื่อง
๒) เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๑ เครื่อง
๓) กลองวงจรปด จํานวน ๓ ตัว
๔) โตะไมพับได สําหรับวางของ จํานวน ๒๐ ตัว
๕) เครื่องเจาะรูแฟม จํานวน ๑ เครื่อง
๖) เครื่องขยายเสียงไรสายแบบหิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง
๗) ชุดเครื่องเสียงคาดเอว จํานวน ๑ ชุด
๘) ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน ๑ ตู
๒. โครงการทํานุบํารุศิลปะและวัฒนธรรม (บริหาร
จัดการสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอ

๑,๒

๑,๒

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๑
และวัฒนธรรม

ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๑
และวัฒนธรรม
๒๕

งบประมาณ
แผนดิน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๓๑๐,๕๐๐

งบรายได
๑๖๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

รวม
๑๖๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๙,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๔๒,๑๐๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๙,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓๕๒,๖๐๐

โครงการ / กิจกรรม
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค)
- จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (๒ ครั้ง)
- ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- บริหารจัดการสํานักงาน
- คาซอมครุภัณฑ
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานของตนเองและการทํางานเปนทีม ของบุคลากร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรจาก ศูนย สํานัก
และคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- คาใชจายเดินทางไปราชการ
๔. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕. โครงการจัดจางพนักงานฯ และลูกจางชั่วคราว สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
๖. คาประกันสังคมลูกจางชั่วคราว สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด

๑,๒

๑,๒
๑,๒
๑,๒

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๑
และวัฒนธรรม

ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๑
และวัฒนธรรม
ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๑
และวัฒนธรรม
ต.ค.๖๐ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๑
และวัฒนธรรม

๒๖

งบประมาณ
แผนดิน

งบรายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๐

๑๘,๔๐๐

๐

๑๘,๔๐๐

๐

๔,๕๐๐

๐

๔,๕๐๐

๒๖๐,๕๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๓๖,๕๐๐

๑๙,๒๐๐
๐
๐

๐
๐
๐

๒๗๙,๗๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๓๖,๕๐๐

๕๐,๐๐๐

๐

๐

๕๐,๐๐๐

๑๘๖,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

๐
๐

๐
๐

๑๘๖,๕๐๐
๓๐,๐๐๐

๐

๔๙๔,๔๐๐

๐

๔๙๔,๔๐๐

๐

๙,๐๐๐

๐

๙,๐๐๐

๕๗๗,๐๐๐

๗๐๕,๕๐๐

๐

๑,๒๘๒,๕๐๐

สรุป
โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ใหบริการวิชาการ ถายทอด
เทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและ
สังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริม
และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความ
เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรร
มาภิบาล
รวม

จํานวน
โครงการ
๒

งบประมาณ
แผนดิน
๙๖,๒๐๐

๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๑๙๖,๒๐๐

๒

๖๕๖,๘๐๐

๒๔๙,๐๐๐

๐

๙๐๕,๘๐๐

๑

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๖

๕๗๗,๐๐๐

๗๐๕,๕๐๐

๐

๑,๒๘๒,๕๐๐

๑๑

๑,๓๓๐,๐๐๐

๑,๐๕๔,๕๐๐

๗๕,๐๐๐

๒,๔๕๙,๕๐๐

๒๗

เงินรายได

รวม

ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกบั แผนปฏิบัติราชการประจําปทั้ง ๔ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
ที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๑.๑ มีโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑.๒ รวบรวมองคความรูจากการบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บเปนฐานขอมูล
ความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๓ สงเสริม เผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๑ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อาทิ
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
- รณรงคการพูด เขียนและใช ภาษาไทยใหถูกตอง
- รณรงคการใชเลขไทยในทุกโอกาส
- รณรงคการสวมใสชุดผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๒.๒ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และ
ศูนยกลางขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน
๒.๔ พัฒนาระบบฐานขอมูลทางวัฒนธรรมใหมีความทันสมัยสามารถเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ดานการเรียน
การสอน

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม





















๒๘










ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา
รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและนวัตกรรมใหมที่เอื้อประโยชนตอ
การทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ดานการเรียน
การสอน

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม












๒๙

สวนที่สอง
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได กําหนดตั ว ชี้ วัด ในแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ใหครอบคลุมตามพันธกิจของสํานัก โดยเนนบริการการเรียนรูทางวัฒนธรรมและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม
เปนแนวทางบุคลากรในหน วยงานสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม ไดเห็นภาพรวม และทิ ศทางในการปฏิบั ติ
ราชการให ได ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป าหมายที่ กํ าหนดไว ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถใช เป น แนวทางในการกํ ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆโดยมีการระบุให หัวหนากลุมงาน รองผูอํานวยการ เปนผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด เพื่อเก็บขอมูลและรับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะครอบคลุมตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา
๒๕๕๙ ตัวชี้วัดเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการ
ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
เปาประสงคที่ ๑ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
ใหแกทองถิ่นและสังคม
รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/ ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
โครงการตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
๓. จํานวนผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค
ที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร
เปาประสงคที่ ๒ มีการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เพื่อการ
เรียนรู และสรางสรรค
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุง อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยธีรพร พรหมมาศ
นายปริญญา จั่นเจริญ
อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมหอวัฒนธรรม
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
จังหวัดนครสวรรค
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๓. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
๔. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก
เปาประสงคที่ ๓ มีการสงเสริมใหเกิดการฟนฟู อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ
อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๓๐

เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
นางศุภลักษณ ใจเยี่ยม
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร

และฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
อาจารยธีรพร พรหมมาศ
ศิลปกรรมทองถิ่น
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล
๑. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นางชอลัดดา คันธชิต
แผน
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
๒. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
งบประมาณตามแผน
๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน)

๓๑

สวนที่สาม
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการปฏิบัติราชการใหไดผลผลิตและผลลัพธ ตามเปาหมายที่กําหนดนั้น สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได
กํ าหนดให ทุ ก กลุ ม งานได ดํ า เนิ น การให เป น ไปตามขั้ น ตอน ตั้ งแต ก ารวางแผน การนํ าแผนไปปฏิ บั ติ แ ละการ
ประเมินผล โดยจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการ
ประเมินแตละคณะที่เกี่ยวของ เชน การประกนคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนตน
องคประกอบสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๑. การ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ คูมือการประกันคุณภาพภายใน และคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ 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

๓๒

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

จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหนาตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ
แผนงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน

ติดตามปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา

การดําเนินงาน
• ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติใหดําเนินโครงการ
• ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ

• จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule)

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)

๓๓

การรายงานผลการดําเนินการ การปฏิบัติราชการ
ในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ
เป น ระยะอย างต อเนื่ องให ส อดคล องกั บ เกณฑ การประเมิน จากหนว ยงานที่ มาประเมิน ทั้ งหนว ยงานภายในและ
ภายนอก ดังนี้
๑. การรายงานการใชจา ยงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
๒. รายงานความกาวหนาการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่สภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๓. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใชจายงบประมาณและประเมินหัวหนาหนวยงาน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
๔. รายงานประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกของสํานักงาน ก.พ.ร.
๕. การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งเพื่อรับ
การประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
*****************************

๓๔

