แผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๓๕

ก

คํานํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีภารกิจหลักดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารในปงบประมาณในป ๒๕๖๒ เพื่อ ใหบรรลุพันธกิจ คือ
๑. แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ใหบริการวิชาการและถายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
นครสวรรค ที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๓. อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
โดยสงเสริมการศึก ษา คนควา วิจัยและเผยแพร ศิลปวัฒ นธรรมของทองถิ่นและของชาติ ตลอดจนการ
กระตุน ใหตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณทางวัฒ นธรรม รวมถึง สนับสนุน
องคกรการทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยใหทําหนาที่เปนแหลงวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม โดยจัดระบบฐานขอมูล
สารสนเทศทางวัฒนธรรม ภายในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดใกลเคียง จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงดําเนินการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม อยางเปนระบบ
แผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเปนสวนหนึ่งในการผลักดัน กลุมงานภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการ
ใหเปนไปตาม ประเด็นยุทธศาสตรที่ตั้งไวไดอยางถูกตอง เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน ครบถวนตอไป

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๖

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
ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัตกิ าร
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
๒๗
๒๘
๓๐
๓๒
๓๓
๓๔

สวนที่หนึ่ง
แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ปรัชญา
อนุรักษ สืบสาน ถายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานแสวงหา พัฒนาองคความรูอยางมีสวนรวม และเปนศูนยกลางในการถายทอด
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
พันธกิจ
๑. แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ใหบริการวิชาการและถายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นนครสวรรค ที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่นและสังคม
๓. อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มี
คุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๓. อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
๑. มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
๒. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๓. มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

๑

กลยุทธ
๑. มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
๑.๑ รวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรขอมูลความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา เพื่อให
นักศึกษาและบุคลากร มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๑.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒.๑ สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ถายทอดองคความรูดวยโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางคุณคาตอสังคมและชุมชน
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน
๓. มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูล
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและวิธีการปฏิบัติงานแบบใหมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน

๒

วัตถุประสงค
๑. เพื่อแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
๒. เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมในทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค
๔. เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๓

โครงสรางการบริหารงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนหนวยงาน ตามโครงสรางการ
บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้

สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี
ผูอํานวยการ

คณะกรรมการประจําสํานัก

ผูชวยผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารฯ

รองผูอํานวยการ
ฝายกิจกรรมฯ

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการฯ

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน
ผูอ ํานวยการ

กลุมงานสงเสริมและ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลุมงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

๔

หนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ศิลปกรรมทองถิ่น
จ.นครสวรรค

ขอมูล บุคลากร และเจาหนาที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผูบริหารทั้งสิ้น ๕ คน หัวหนางาน ๒ คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ๔ คน
รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน โดยจําแนกไดดังนี้
๑. อาจารย ขาราชการ (สายวิชาการ)
๑
คน
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๕
คน
๓. ขาราชการ (สายสนับสนุน)
๑
คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
๓
คน
๕. พนักงานราชการ (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
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและงานวิจัยทางวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการฝายบริหารแผนงาน และประกันคุณภาพ
ผูชวยผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

หัวหนากลุมงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. อาจารยชุณษิตา นาคภพ
หัวหนากลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
๒. ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
หัวหนากลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ
๓. อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
หัวหนากลุมงานสงเสริมและเผยแพรศลิ ปะและ
วัฒนธรรม
๔. อาจารยภาสกร วรอาจ
หัวหนาหนวยอนุรักษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
เจาหนาที่ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. นายปริญญา จั่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
๒. นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
๓. นางชอลัดดา คันธชิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๔. นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

๕

ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
เปนมหาวิทยาลัยที่สรางและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในป พ.ศ.๒๕๗๙

วิสัยทัศนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนหนวยงานแสวงหา พัฒนาองคความรูอยางมีสวนรวม และเปนศูนยกลางในการถายทอด
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. แสวงหา
อนุรักษ สืบสาน
และเปน
แหลงขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

๒. ใหบริการ
วิชาการ ถายทอด
ความหลากหลาย
ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น
นครสวรรคที่มี
คุณภาพแก
ทองถิ่นและสังคม

๓. อนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัด
นครสวรรคใหมีความ
เหมาะสม

๔. กําหนดแนวทาง
การบริหารจัดการที่
มีคุณภาพได
มาตรฐานตามเกณฑ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิ
บาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. มีการแสวงหา
อนุรักษ สืบสาน และ
เปนแหลงขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการเรียนรู

๒. หนวยงานและ
บุคคลภายนอกไดรับ
การบริการวิชาการ
ทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มี
คุณภาพ สอดคลอง
กับความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม

๖

๓. มีการสงเสริมให
เกิดการอนุรักษและ
ฟนฟู สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัด
นครสวรรค

๔. มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีมี
คุณภาพได
มาตรฐานตาม
เกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา
โปรงใส ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

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

๗

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
บัณฑิตใหมีคณ
ุ ภาพสรางสรรคสังคมและ
ประเทศชาติ

เปาประสงคที่ ๑ :
บัณฑิตมีศกั ยภาพที่สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถิ่นและสามารถสรางสรรคสังคมและ
ประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒:
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
พันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน

เปาประสงคที่ ๒ :
ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศกั ยภาพใน
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
พัฒนาทองถิ่นสูม าตรฐานสากล
๓. การสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยและองคกรในระดับชาติและนานาชาติเพือ่
ยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล
๔. พัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและสิ่งแวดลอมตามเกณฑคุณภาพในระดับนานาชาติ

๘

๑. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสรางนวัตกรรมเพือ่ สรางศักยภาพของทองถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรชาติ
๒. พัฒนาสมรรถนะทางดานการวิจัยของคณาจารยใหมีศกั ยภาพเพิ่มสูงขึ้น
๓. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี โดยการนอมนําแนวพระราชดําริไปใชเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูใหมีคณ
ุ ภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
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 อนุรกั ษ สืบสาน และเปน
แหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพือ่ การเรียนรู

๑.๑ รวบรวมองคความรูดา นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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 สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางองคความรูดา นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ถายทอดองคความรูดวยโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางคุณคาตอสังคมและชุมชน
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

เปาประสงคที่ ๓:
มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค

๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการ
อนุรักษส่งิ แวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค

เปาประสงคที่ ๔:
มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคณ
ุ ภาพได
มาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูแ ละวิธกี ารปฏิบัตงิ านแบบใหมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

๙

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

บุคลากรมีคณ
ุ ภาพองคกรเปนแหลงภูมิ
ปญญาแหงการเรียนรู

มิติที่ ๒
ดานคุณภาพการใหบริการ

การจัดการและสงเสริม เผยแพร พัฒนาและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สรางประโยชนตอชุมชน สังคม ทองถิ่น ประเทศ
ประโยชนตอชุมชน
เปนแหลงบริการ
วิชาการระดับชาติ

ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ยอมรับ และ
วางใจ

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเนนการมีสว นรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย

ศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของชุมชน / ทองถิ่น

ไดรบั การยอมรับและมีมาตรฐานใน
การบริหารจัดการองคกร

สรางมูลคาเพิ่มดวยทุน
ทางวัฒนธรรม

มีมาตรฐานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

การบริการที่มีประสิทธิภาพ

งานวิจัย องคความรู
นวัตกรรม

มิติที่ ๓
ดานประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

สรางเครือขายกับ
ชุมชน/ทองถิ่น
พัฒนาการเรียนรูที่เปนการ
พัฒนาตนเอง

มีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่เอื้อตอการรักษาผูมีคุณภาพ
ไวในองคกร

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

สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รให
บุคลากรมีจิตสํานึกในบทบาท
หนาที่

มิติที่ ๔
ดานการพัฒนาองคกร

ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ

บริการทางวิชาการ
ตามพันธกิจ

ถายทอดองคความรูสู
ชุมชน/ทองถิ่น

สํารวจความตองการ
ชุมชน/ทองถิ่น
สรา งองคความรู ผลงานวิ จัย
และนวัตกรรม

มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑๐ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ความรู

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร
ราชภัฏนครสวรรค
สํานัก
๒. การสรางสรรค
๑. แสวงหา อนุรักษ
นวัตกรรม และพันธ
สืบสาน และเปน
กิจสัมพันธเพื่อการ
แหลงขอมูลดาน
พัฒนาทองถิ่นอยาง
ศิลปวัฒนธรรม
ยั่งยืน
และภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น

เปาประสงค
๑. มีการแสวงหา
อนุรักษ สืบสาน
และเปน
แหลงขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อการ
เรียนรู

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

๑. จํานวนกิจกรรม/
๕ กิจกรรม/
โครงการดานการ
โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒. จํานวนกิจกรรม/ ๒ กิจกรรม/
โครงการหอ
โครงการ
วัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค
๓. รอยละความสําเร็จ รอยละ ๗๕
ในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ตามวัตถุประสงค
๔. จํานวนขอมูลทาง
๑ เรื่อง
วัฒนธรรมที่ถูก
จัดเก็บเขาสูระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
เผยแพร

๑๑

กลยุทธ
๑.๑ รวบรวมองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
เผยแพรขอมูลความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาติและวันสําคัญทาง
ศาสนา เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร
มีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือผา
พื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๑.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และ
ศูนยกลางขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
๒. การสรางสรรค
นวัตกรรม และพันธ
กิจสัมพันธเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

๒. ใหบริการวิชาการ
๒. หนวยงานและ
๑. จํานวนกิจกรรม/
ถายทอด ความ
บุคคลภายนอกไดรับ
โครงการบริการวิชาการ
หลากหลายทาง
การบริการวิชาการ
ใหแกทองถิ่นและสังคม
ศิลปวัฒนธรรม
ทางดานศิลปะและ
๒. รอยละความสําเร็จใน
ทองถิ่นนครสวรรคที่มี
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
การดําเนินกิจกรรม/
คุณภาพแกทองถิ่น
สอดคลองกับความ
โครงการตาม
และสังคม
ตองการของทองถิ่น
วัตถุประสงค
และสังคม
๓. จํานวนเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก

๑๒

เปาหมาย

กลยุทธ

๓ กิจกรรม/ ๒.๑ สนับสนุนการจัดโครงการ
โครงการ
บริการวิชาการที่สรางองค
ความรูดานศิลปวัฒนธรรม
รอยละ ๗๕
และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ถายทอดองคความรูดวย
โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สรางคุณคาตอสังคมและ
๒ แหง
ชุมชน
๒.๓ สรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายในและภายนอก
ในการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ราชภัฏนครสวรรค
สํานัก
๒. การสรางสรรค
๓. อนุรักษและฟนฟู ๓. มีการสงเสริมใหเกิด
นวัตกรรม และพันธ
สิ่งแวดลอม
การอนุรักษและ
กิจสัมพันธเพื่อการ
ธรรมชาติ และ
ฟนฟู สิง่ แวดลอม
พัฒนาทองถิ่นอยาง
ศิลปกรรมทองถิ่น
ธรรมชาติ และ
ยั่งยืน
จังหวัดนครสวรรค
ศิลปกรรมทองถิน่
ใหมีความเหมาะสม
ของจังหวัด
นครสวรรค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

๑. จํานวนกิจกรรม/
๒ กิจกรรม/ ๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน
โครงการในการอนุรักษ
โครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
และฟนฟูสิ่งแวดลอม
การศึกษา รวบรวมขอมูลดาน
ธรรมชาติ และศิลปกรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น
ธรรมชาติ
๒. รอยละความสําเร็จใน
รอยละ ๗๕ ๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษ
การดําเนินกิจกรรม/
และฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
โครงการตาม
และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
วัตถุประสงค
นครสวรรค

๑๓

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรสํานัก
เปาประสงค
ราชภัฏนครสวรรค
๔. การพัฒนา
๔. กําหนดแนวทางการ ๔. มีระบบบริหาร
ประสิทธิภาพของ
บริหารจัดการที่มี
จัดการที่ดีมี
ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพไดมาตรฐาน
คุณภาพได
ใหเปนมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑการ
มาตรฐานตาม
แหงนวัตกรรมเพื่อ
ประกันคุณภาพ
เกณฑการประกัน
การพัฒนาทองถิ่น
การศึกษา โปรงใส
คุณภาพการศึกษา
ดวยหลักธรรมาภิบาล
โปรงใส ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

๑. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผน
๒. รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
ตามแผน
๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา (อบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงาน)

รอยละ ๗๕

๔.๑ สรางระบบบริหารการ
จัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากร
แสวงหาความรูและวิธีการ
ปฏิบัติงานแบบใหมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน

๑๔

รอยละ ๗๕
รอยละ ๗๕

งบประมาณรายจาย งบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได
ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํา นัก ศิล ปะและวั ฒ นธรรมได รับ งบประมาณ เพื่ อ ดําเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติก ารรวมทั้ งสิ้ น ๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท แยกออกเป น
งบประมาณแผนดิน ๒,๕๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรายได ๕๐๐,๐๐๐ 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. ๒๕๖๒
(๑) จัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการจัดสรรของสํานักงบประมาณ
(๒) จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติการประจําปและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
(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. ๒๕๖๒
รายการ
งบประมาณสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๓. โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๔. โครงการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค
๕. โครงการจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานสํานัก
ศิลปะฯ
๖. โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
๗. โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๙. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๑๐. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และหอ
วัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
งบประมาณหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จากสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑. โครงการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค
รวมทั้งหมด

งบประมาณแผนดิน
๒,๕๓๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๐

งบประมาณรายได
๕๐๐,๐๐๐
๐
๐
๐
๓๐,๐๐๐

งบประมาณภายนอก
๐
๐
๐
๐
๐

รวม
๓,๐๓๐,๐๐๐
๑๔๕,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐
๙๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๐

๐
๐
๐

๓๐๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๐

๐
๑๔๐,๐๐๐

๐
๐

๓๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๒,๕๓๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๓,๑๐๕,๐๐๐

๑๖

งบประมาณจําแนกตามไตรมาส
โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

(๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ธ.ค. ๖๑) (๑ ม.ค. ๖๒ – ๓๐ มี.ค. ๖๒)

๑. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒. โครงการบริการวิชาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓. โครงการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๔. โครงการสงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๕. โครงการจัดทําขอมูลทะเบียน
วัตถุดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
สํานักงานสํานักศิลปะฯ
๖. โครงการสรางผลผลิตและ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตน
แมน้ําเจาพระยา
๗. โครงการการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลวัดในเขตพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลกร สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๙. โครงการบริหารจัดการ
สํานักงานสํานักศิลปะและ

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

(๑ เม.ย. ๖๒ – ๓๐ มิ.ย. ๖๒)

(๑ ก.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)

รวมทั้งสิ้น

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๑๓๐,๐๐๐

๓๑,๒๕๐

๑๑,๒๕๐

๑๑,๒๕๐

๑๑,๒๕๐

๖๕,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๑,๑๒๕,๐๐๐

๔๒๕,๐๐๐

๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

๗๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๙๕,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๒,๕๐๐

๒๒,๕๐๐

๒๒,๕๐๐

๒๒,๕๐๐

๙๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๑๗

โครงการ/กิจกรรม

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

(๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ ธ.ค. ๖๑) (๑ ม.ค. ๖๒ – ๓๐ มี.ค. ๖๒)

วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๑๐. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑๑. โครงการบริหารจัดการ
สํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๑๒. โครงการอนุรักษ ฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัด
นครสวรรค
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

(๑ เม.ย. ๖๒ – ๓๐ มิ.ย. ๖๒)

(๑ ก.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๒)

รวมทั้งสิ้น

๒๐,๔๐๐

๐

๙,๖๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๓๓,๗๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๖,๓๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๕๙๗,๘๕๐

๑,๔๙๓,๗๕๐

๖๓๘,๓๕๐

๓๗๕,๐๕๐

๓,๑๐๕,๐๐๐

๑๘

งบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณรายได งบประมาณภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔๕,๐๐๐
๐
๐
๒. โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๖๕,๐๐๐
๐
๐
๓. โครงการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรมจังหวัด
๐
๓๐,๐๐๐
๐
นครสวรรค
๔. โครงการจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
๐
๓๐,๐๐๐
๐
สํานักศิลปะฯ
๕. โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดในเขตพื้นที่จังหวัด
๐
๓๐๐,๐๐๐
๐
นครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๖. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓๐,๐๐๐
๐
๐
๗. โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ํา
๒,๐๐๐,๐๐๐
๐
๐
เจาพระยา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๘. โครงการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
๐
๐
๗๕,๐๐๐
จังหวัดนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๙๐,๐๐๐
๐
๑๐. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
๗๐,๐๐๐
๐
๐
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๑๑. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓๐,๐๐๐
๐
๐
๑๒. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
๐
๑๔๐,๐๐๐
๐
หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
รวมทั้งสิ้น
๒,๕๓๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๑๙

รวม
๑๔๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๓,๑๐๕,๐๐๐

๓. ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการ และงบประมาณ

เปาประสงค ๑
กลยุทธที่ ๑.๑
กลยุทธที่ ๑.๒
กลยุทธที่ ๑.๓
กลยุทธที่ ๑.๔
กลยุทธที่ ๑.๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
รวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรขอมูลความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวนกิจกรรม/โครงการหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
จํานวนขอมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกจัดเก็บเขาสูระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร

๒๐

เปาหมาย ๖๒
๕ กิจกรรม/โครงการ
๒ กิจกรรม/โครงการ
รอยละ ๗๕
๑ เรื่อง

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑,๒,๓,๔
- วันพอแหงชาติ
- กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาวันสําคัญของ
มหาวิทยาลัย วันสําคัญของชุมชนและทองถิ่น วันสําคัญ
เทศกาล และประเพณี
- วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษมรดกไทย
- พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)
๒. โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑,๒,๓
- โครงการ “ ถอดองคความรู แบบ ไท – ไทย”
- โครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
๓. โครงการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม หอ
๑,๒,๓,๔
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
๔. โครงการจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุดวยสื่อ
๑,๒,๓
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสํานักศิลปะฯ
๕. โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดในเขตพื้นที่
๑,๓,๔
จังหวัดนครสวรรค
รวมทั้งหมด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน
๑๔๕,๐๐๐

งบรายได

ต.ค.๖๑ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม

๖๕,๐๐๐

๐

๐

๖๕,๐๐๐

ม.ค.๖๒ – มี.ค. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม
ม.ค.๖๒ – มี.ค. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม
ม.ค.๖๒ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๓๐๐,๐๐๐

๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๐

๕๗๐,๐๐๐

ต.ค.๖๑ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม

๒๑

๐

งบประมาณ
รวม
ภายนอก
๐
๑๔๕,๐๐๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ถายทอดองคความรูดวยโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางคุณคาตอสังคมและชุมชน
สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

เปาประสงค ๒
กลยุทธที่ ๒.๑
กลยุทธที่ ๒.๒
กลยุทธที่ ๒.๓

ตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย
๑.
๒.
๓.

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการใหแกทองถิ่นและสังคม
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

๑. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยาและ
โครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอน
- โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการและการ
นําเสนอสินคาวัฒนธรรม
- โครงการจับจีบผาและจัดดอกไมประดิษฐ
๒. โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรม
ชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
- สรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและแบบเรียน
ตํารานครสวรรคศึกษา

๑,๒

ม.ค.๖๒ –
มิ.ย.๖๒

สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

๑,๒,๓

ต.ค.๖๑ –
มิ.ย.๖๒

สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
๒๒

เปาหมาย ๖๒
๓ กิจกรรม/โครงการ
รอยละ ๗๕
๒ แหง
งบประมาณ
แผนดิน
๑๓๐,๐๐๐

งบรายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

รวม
๑๓๐,๐๐๐

๐

๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- โครงการจัดทําสื่อภาพยนตรสารคดีวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
รวมทั้งหมด

๒๓

งบประมาณ
แผนดิน

งบรายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๒,๑๓๐,๐๐๐

๐

๐

๒,๑๓๐,๐๐๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๓ มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
กลยุทธที่ ๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
กลยุทธที่ ๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑.
๒.

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรม/โครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

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

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.๖๑ –
ก.ย.๖๒

สํานักศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

๒๔

เปาหมาย ๖๒
๒ กิจกรรม/โครงการ
รอยละ ๗๕

งบประมาณ
แผนดิน
๐

งบรายได
๐

งบประมาณ
ภายนอก
๗๕,๐๐๐

๐

รวม
๗๕,๐๐๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ ๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
กลยุทธที่ ๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและวิธีการปฏิบัติงานแบบใหมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.

เปาหมาย ๖๒
รอยละ ๗๕
รอยละ ๗๕
รอยละ ๗๕

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

ตัวชี้วัด

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกร สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๓. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- กิจกรรม การทบทวนแผนยุทธศาสตร สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
- กิจกรรมการจัดการความรู (Km) สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- กิจกรรมอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

๑,๒,๓
๑,๒
๑,๒,๓

๑,๒

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.๖๑ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม
ต.ค.๖๑ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม
ต.ค.๖๑ – มิ.ย. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม

ต.ค.๖๑ – ก.ย. สํานักศิลปะ
๖๒
และวัฒนธรรม
๒๕

งบประมาณ
แผนดิน
๙๐,๐๐๐

งบรายได

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๗๐,๐๐๐

รวม
๙๐,๐๐๐

๐

๐

๗๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๐

๐

๓๐,๐๐๐

๐

๑๔๐,๐๐๐

๐

๑๔๐,๐๐๐

โครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
- บริหารจัดการสํานักงาน
- คาซอมครุภัณฑ
รวมทั้งหมด

๒๖

งบประมาณ
แผนดิน

งบรายได

งบประมาณ
ภายนอก

รวม

๑๙๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๐

๓๓๐,๐๐๐

สรุป
โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และ
เปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ใหบริการวิชาการ ถายทอด
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค
ที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมี
ความเหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ กําหนดแนวทางการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
รวม

จํานวน
โครงการ
๕

งบประมาณ
แผนดิน
๒๑๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

งบประมาณ
ภายนอก
๐

๕๗๐,๐๐๐

๒

๒,๑๓๐,๐๐๐

๐

๐

๒,๑๓๐,๐๐๐

๑

๐

๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๔

๑๙๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๐

๓๓๐,๐๐๐

๑๒

๒,๕๓๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๓,๑๐๕,๐๐๐

๒๗

เงินรายได

รวม

ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง ๔ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปน
แหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๑ รวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรขอมูลความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวัน
สําคัญทางศาสนา เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๑.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และ
ศูนยกลางขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
๒.๑ สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ถายทอดองคความรูดวยโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางคุณคาตอ
สังคมและชุมชน
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และดําเนินกิจกรรม/โครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

ดานการเรียน
การสอน



พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ





ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
































๒๘





ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ

ดานการเรียน
การสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลัก
ธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม












๒๙

สวนทีส่ อง
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ในแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ใหครอบคลุมตามพันธกิจของสํานัก โดยเนนบริการการเรียนรูทางวัฒนธรรมและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม
เปนแนวทางบุคลากรในหนวยงานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเห็นภาพรวม และทิศทางในการปฏิบั ติ
ราชการให ไดผ ลสั มฤทธิ์ ต ามเป า หมายที่ กํ า หนดไว ขณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถใช เป น แนวทางในการกํ ากั บ ติด ตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆโดยมีการระบุให หัวหนากลุมงาน รองผูอํานวยการ เปนผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด เพื่อเก็บขอมูลและรับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะครอบคลุมตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบั ติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา
๒๕๖๑ ตัวชี้วัดเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการ
ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
เปาประสงคที่ ๑ มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการเรียนรู
๑. จํานวนกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุง
อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นายปริญญา จั่นเจริญ
อาจารยธีรพร พรหมมาศ
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
๒. จํานวนกิจกรรม/โครงการหอวัฒนธรรม
อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
จังหวัดนครสวรรค
๓. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามวัตถุประสงค
๔. จํานวนขอมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกจัดเก็บเขาสู
ระบบสารสนเทศ เพือ่ เผยแพร
เปาประสงคที่ ๒ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการใหแก อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์
ทองถิ่นและสังคม
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
โครงการตามวัตถุประสงค
๓. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก
เปาประสงคที่ ๓ มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษและ อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

๓๐

เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
นายปริญญา จั่นเจริญ
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร

ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น อาจารยชุณษิตา นาคภพ
อาจารยธีรพร พรหมมาศ
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตามวัตถุประสงค
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส
ยึดหลักธรรมาภิบาล
๑. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นางชอลัดดา คันธชิต
๒. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
งบประมาณตามแผน
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน)

๓๑

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

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

การดําเนินงาน
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติใหดําเนินโครงการ
 ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ

 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule)
จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหนาตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ
แผนงบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน

ติดตามปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธกี ารแกไขปญหา

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

๓๓

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

๓๔

