แผนกลยุทธ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๖

บทนํา
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ า นเมื องที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๔ และระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรีวาดว ยการจัด ทําแผนการบริห ารราชการแผ น ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให
คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา ๔ ปของการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนการ
บริห ารราชการแผนดินแลวใหป ระกาศใช ซึ่งสวนราชการตองนํ าแผนการบริห ารราชการแผนดินมาใชเป นกรอบสําหรับการจัดทํ าแผนกลยุทธ ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔
ของสวนราชการตอไป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ เพื่อเสนอของบประมาณ ซึ่งหลังจากไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณแลวตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด
ไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดดําเนินการวิเคราะหและปรับแผนการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ ในแผนกลยุทธ ป
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และที่ไดรับจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ.๒๕๖๒ ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทั้งในสวนของ
นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกและนโยบายที่จะดําเนินการในชวง ๔ ป โดยวิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธ โครงการ กิจกรรม และงานของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กับนโยบายรัฐบาลเพื่อเสนอบรรจุไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔
นอกจากนี้ในแผนกลยุทธ ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมยังผานการทบทวนจากคณะกรรมการบริหารสํานัก และคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ใหมีความสอดคลองกลับแผนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกันเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๒๗

ประเด็นยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พันธกิจที่ ๒
วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
การสรางสรรคการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาประสงค : ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม
กลยุทธ
มาตรการ
๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให
๑. พัฒนาศูนยการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค ใหเปนแหลงเรียนรูดานประเพณี
สอดคลองกับความตองการของ
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่น และทิศทางการพัฒนา
๒. สงเสริม บทความทางวิชาการ งานวิจัย/งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
ประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่ม ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
ใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยาง
๓. แสวงหาแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มและรายไดใหกับชุมชนทองถิ่นและมหาวิทยาลัยบนฐานการใชภูมิ
สรางสรรค
ปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรม

๒๘

แผนกลยุทธ (แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป)
ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

มหาวิทยาลัยที่เปนพลังของแผนดินในการพัฒนาทองถิ่นสูสากล
เปนมหาวิทยาลัยที่สรางและพัฒนานวัตกรรมทีส่ อดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ
และเปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ภายในป พ.ศ.๒๕๗๙
๑. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๒. วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพือ่ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนทองถิ่น
๓. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน

๑

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ

อนุรักษ สืบสาน ถายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค
เปนหนวยงานแสวงหา พัฒนาองคความรูอยางมีสวนรวม และเปนศูนยกลางในการถายทอด ความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑. แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. ใหบริการวิชาการและถายทอดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นนครสวรรค
ที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่นและสังคม
๓. อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มคี ุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

๒

ประเด็นยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การยกระดับมหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (สวนของมหาวิทยาลัย)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและสามารถสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ
ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สงเสริมตอการเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแหงรัฐและมีศักยภาพในการแขงขันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ (สวนของมหาวิทยาลัย)

๑. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและสามารถสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ
๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและตอบสนองตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ
๑.๒ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
๑.๓ พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตใหตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ
๑.๔ พัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อสรางทางเลือกของชุมชนทองถิ่นและตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๑.๕ พัฒนาคณาจารยใหมีสมรรถนะที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและไดมาตรฐานสากล
๑.๖ ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

๓

๒. ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวไดเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๒.๑ พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อสรางศักยภาพของทองถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ
๒.๒ พัฒนาสมรรถนะทางดานการวิจัยของคณาจารยใหมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น
๒.๓ ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี โดยการนอมนําแนวพระราชดําริไปใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
๒.๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรม
อยางสรางสรรค
๓. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
๓.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
๓.๒ ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสูมาตรฐาน สากล
๓.๓ สรางระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓.๔ สรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครูใหสอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ
๔. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สงเสริมตอการเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๔.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล
๔.๒ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและสงเสริมบุคลากรใหมีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓ พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงเสริมการทํางานของบุคลากรตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๔.๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
๕. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแหงรัฐและมีศักยภาพในการแขงขันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๕.๑ สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับทั้งในระดับทองถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ
๕.๒ วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูมาตรฐานสากล
๕.๓ การสรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยและองคกรในระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล
๕.๔ พัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและสิ่งแวดลอมตามเกณฑคุณภาพในระดับนานาชาติ

๔

ประเด็นยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑.
๒.
๓.
๔.

แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๑.
๒.
๓.
๔.

มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ (สวนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)

๑. มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
๑.๑ รวบรวมองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพรขอมูลความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากร มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๔ รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๑.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

๒. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๒.๑ สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการที่สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๒ ถายทอดองคความรูดวยโครงการบริการวิชาการเพื่อสรางคุณคาตอสังคมและชุมชน
๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

๕

๓. มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวมขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูและวิธีการปฏิบัติงานแบบใหมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

วัตถุประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
เพื่อใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมในดานศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมในทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๖

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

วิสัยทัศนสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนหนวยงานแสวงหา พัฒนาองคความรูอยางมีสวนรวม และเปนศูนยกลางในการถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร

๑. แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และ
เปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

๒. ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
นครสวรรคที่มีคณ
ุ ภาพแกทองถิ่นและ
สังคม

๓. อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค
ใหมีความเหมาะสม

๔. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส
ดวยหลักธรรมาภิบาล

๒. หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับ
การบริการวิชาการทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นและสังคม

๓. มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและ
ฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค

๔. มีระบบบริหารจัดการที่ดมี ีคุณภาพ
ไดมาตรฐานตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรร
มาภิบาล

เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร
๑. มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน
และเปนแหลงขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น เพื่อการเรียนรู

๗

แผนพัฒนาที่เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนกลยุทธ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อ
ผลิตและพัฒนา บุคลากรที่มีคุณภาพ
ความสามารถ ปรับตัวสําหรับงานที่จะ
เกิดขึ้นตลอดชีวิต

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
“อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและ
พัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ
การพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สรางสังคม
การเรียนรูตลอดชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสราง ประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ
ความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ยุทธศาสตรที่ ๑ : เปลี่ยนระบบการนํา
ในโลกาภิวัฒน
องคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค
รวม
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของถิ่นไทย ยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาอาจารยใหเปน
โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน มืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมือ
การกํากับมาตรฐานและเครือขาย
อาชีพใหเปนอาจารย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง ยุทธศาสตรที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพ
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภพ บัณฑิตอยางกาวกระโดด
เชิงระบบ”
ยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เปนมหาวิทยาลัยที่สรางและพัฒนา
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น
สังคมและประเทศชาติ และเปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ภายในป พ.ศ.๒๕๗๙

แผนกลยุทธสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เปนหนวยงานแสวงหา พัฒนาองคความรู
อยางมีสวนรวม และเปนศูนยกลางในการ
ถายทอด ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรค
โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
สรางสรรคสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การสรางสรรคการวิจัย
พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัย
แหงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การยกระดับมหาวิทยาลัยให
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ ๑ : แสวงหา อนุรักษ สืบ
สาน และเปนแหลงขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๒ : ใหบริการวิชาการ
ถายทอด ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มี
คุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ : อนุรักษและฟนฟู
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม
ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมีความ
เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ ๔ : กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล

๘

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

๙

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

๑๐

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

๑๑

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

๑๒ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการที่ดี

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค ๑ มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๒ การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๑.๑ รวบรวมองคความรูดาน
๑. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
๔
๕
๖
๗
กลุมงานสงเสริมและเผยแพรศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ และวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ วัฒนธรรม
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
เผยแพรขอมูลความรูดานศิลปวัฒนธรรมและ ๒. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
๔
๓
๒
๑
ภูมิปญญาทองถิ่น
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/
หอวัฒนธรรม จังหวัด
กลยุทธที่ ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัด
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
นครสวรรค
กิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทาง
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ศาสนา เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม ๓. รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๑.๔ รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือ วัตถุประสงค
ผาพื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
๑ เรื่อง
๑ เรื่อง
๑ เรื่อง
๑ เรื่อง
กลยุทธที่ ๑.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัด ๔. จํานวนขอมูลทางวัฒนธรรม
ที่ถูกจัดเก็บเขาสูระบบ
นครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลาง
ขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สารสนเทศ เพื่อเผยแพร

๑๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑
แสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค ๑ มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๒ การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๑.๑ รวบรวมองคความรูดาน
กลุมงานสงเสริมและ



 ๑. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เผยแพรศิลปะและ



 ๒. โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
วัฒนธรรม
เผยแพรขอมูลความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ



 ๓. โครงการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ปญญาทองถิ่น
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
กลยุทธที่ ๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัด



 ๔. โครงการจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุดวยสื่อ
กิจกรรมวันสําคัญของชาติและวันสําคัญทางศาสนา
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสํานักศิลปะฯ
เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุ



 ๕. โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลวัดในเขต
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค
กลยุทธที่ ๑.๔ รณรงคการสวมใสชุดผาไทยหรือผา
พื้นเมืองสัปดาหละ ๑ วัน
กลยุทธที่ ๑.๕ สงเสริมใหหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค เปนแหลงเรียนรู และศูนยกลางขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

๑๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
เปาประสงค ๒ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๒ การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๒.๑ สนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
๒
๓
๔
๔
กลุมงานวิจัยและบริการ
วิชาการใหแกทองถิ่นและสังคม กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ วิชาการ
ที่สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
กลยุทธที่ ๒.๒ ถายทอดองคความรูดวยโครงการบริการ รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
วิชาการเพื่อสรางคุณคาตอสังคมและชุมชน
กิจกรรม/โครงการตาม
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
กลยุทธที่ ๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายใน วัตถุประสงค
และภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และ
จํานวนเครือขายความรวมมือกับ ๑ แหง
๒ แหง
๓ แหง
๔ แหง
ดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน
หนวยงานภายในและภายนอก

๑๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
ใหบริการวิชาการ ถายทอด ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนครสวรรคที่มีคุณภาพแกทองถิ่นและสังคม
เปาประสงค ๒ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๒ การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๒.๑ สนับสนุนการจัดโครงการบริการ



 ๑. โครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม กลุมงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
วิชาการ
ปญญาทองถิ่น



 ๒. โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทาง
กลยุทธที่ ๒.๒ ถายทอดองคความรูดวยโครงการ
วัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
บริการวิชาการเพื่อสรางคุณคาตอสังคมและชุมชน
กลยุทธที่ ๒.๓ สรางความรวมมือกับหนวยงานภายใน
และภายนอกในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม
และดําเนินกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรม
รวมกัน

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๓ มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๒ การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน
๑. จํานวนกิจกรรม/โครงการใน
๒
๒
๓
๔
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวม การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม
กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ กิจกรรม/ ธรรมชาติและศิลปกรรม
ขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ทองถิ่น
กลยุทธที่ ๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและ ๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น กิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
จังหวัดนครสวรรค

๑๗

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดนครสวรรคใหมีความเหมาะสม
เปาประสงคที่ ๓ มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๒ การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๓.๑ ประสานความรวมมือกับชุมชน



 ๑. โครงการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และ หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการศึกษา รวบรวม
ศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดนครสวรรค
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ขอมูลดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
ทองถิ่น
กลยุทธที่ ๓.๒ สงเสริมโครงการในการอนุรักษและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่น
จังหวัดนครสวรรค

๑๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
๑. รอยละความสําเร็จของการ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ กลุมงานบริหารสํานักงานผูอํานวยการ
กลยุทธที่ ๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู ดําเนินงานตามแผน
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
และวิธีการปฏิบัติงานแบบใหมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน
๒. รอยละความสําเร็จของการ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
๘๕
๘๐
๗๕
๗๐
เบิกจายเงินงบประมาณตาม
แผน
๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา (อบรม ประชุม
สัมมนา ศึกษาดูงาน)

รอยละ
๗๐

๑๙

รอยละ
๗๕

รอยละ
๘๐

รอยละ
๘๕

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ดวยหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
เปาหมาย
กลยุทธ
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
กลยุทธที่ ๔.๑ สรางระบบบริหารการจัดการที่ดี
กลุมงานบริหาร



 ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกร สํานักศิลปะ
กลยุทธที่ ๔.๒ สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรู
สํานักงานผูอํานวยการ
และวัฒนธรรม
และวิธีการปฏิบัติงานแบบใหมเพื่อพัฒนา



 ๒. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและ
ประสิทธิภาพการทํางาน
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค



 ๓. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม



 ๔. โครงการบริหารจัดการสํานักงานสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค

๒๐

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดกําหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ใหครอบคลุมตามพันธกิจของสํานัก โดยเนนบริการการเรียนรูทางวัฒนธรรม
และบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รวมถึงการบริการและการจัดการดานวัฒนธรรม
เป น แนวทางบุ ค ลากรในหน ว ยงานสํ านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ได เห็ น ภาพรวม และทิ ศ ทางในการปฏิ บั ติ ราชการให ได ผ ลสัม ฤทธิ์ตามเป าหมายที่ กํ าหนดไว
ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆโดยมีการระบุให หัวหนากลุมงาน รองผูอํานวยการ เปนผูกํากับดูแล
ตัวชี้วัด เพื่อเก็บขอมูลและรับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนกลยุทธ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จะครอบคลุมตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวชี้วัด
เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด ผูจัดเก็บขอมูลและผูรับผิดชอบดําเนินการ
เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ

เปาประสงคที่ ๑ มีการแสวงหา อนุรักษ สืบสาน และเปนแหลงขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการเรียนรู
๑. จํานวนกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นายปริญญา จั่นเจริญ
๒. จํานวนกิจกรรม/โครงการหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
อาจารยธีรพร พรหมมาศ
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
๓. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๔. จํานวนขอมูลทางวัฒนธรรมที่ถูกจัดเก็บเขาสูระบบสารสนเทศ เพื่อ
เผยแพร
เปาประสงคที่ ๒ หนวยงานและบุคคลภายนอกไดรับการบริการวิชาการทางดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม
๑. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการใหแกทองถิน่ และสังคม
อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สารทประสิทธิ์
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค
รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๓. จํานวนเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก
ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
๒๑

เปาประสงค/ตัวชี้วัด

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด

ผูจัดเก็บขอมูลและ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ

เปาประสงคที่ ๓ มีการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นของจังหวัดนครสวรรค
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมธรรมชาติ อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
และศิลปกรรมทองถิ่น
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นายปริญญา จั่นเจริญ
อาจารยธีรพร พรหมมาศ
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๒. รอยละความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค

เปาประสงคที่ ๔ มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา โปรงใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
๑. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
อาจารยภาสกร วรอาจ
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
อาจารยชุณษิตา นาคภพ
นางชอลัดดา คันธชิต
๒. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน
นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา (อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน)
นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร

๒๒

ตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรกับแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้ง 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
































๒๓





ประเด็นยุทธศาสตร / กลยุทธ
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

ดานการเรียน
การสอน

พันธกิจ
ดานการบริการ
ดานการวิจัย
ทางวิชาการ

ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม












๒๔

ขั้นตอนการไดมาของ แผนกลยุทธ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

นโยบายดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ของคณะรัฐมนตรี และของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
บริหารสํานัก
แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการ
บริหารสํานัก

คณะกรรมการ
ประจําสํานัก

คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ปรับปรุง ๒)

แผนปฏิบตั ิราชการ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ปรับปรุง ๑)

ต.ค. ๖๑– ม.ค.๖๒

ก.พ. ๖๒– มี.ค.๖๒

๒๕

