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แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภำพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงำมของนักศึกษำและบุคคลำกรในคณะ จะเป็น
แบบอย่ำงที่ดีและเป็นกำรชี้นำสังคม ซึ่งแผนกำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ของมหำวิทยำลั ยรำชภัฏนครสวรรค์ คือ ชุมชน
ท้ อ งถิ่ น มี ค วำมเข้ ม แข็ ง และมี ศั ก ยภำพในกำรปรั บ ตั ว ได้ เท่ ำ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก ท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ ซึ่งกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดังกล่ำว เน้นให้
นัก ศึ กษำและบุค ลำกรเข้ำมำมี ส่ว นร่ วมในกำรจัด ท ำโครงกำร โดยใช้ห ลัก กำรของวงจรคุณ ภำพ ( PDCA) ในกำร
ดำเนินงำน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลำกรและนั ก ศึ ก ษำ คณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
นครสวรรค์ ได้สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย
2. มีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน บนฐำนของกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เพื่อบู รณำกำรกำรท ำนุ บำรุงศิล ปวัฒ นธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และกิจกรรม
นักศึกษำ
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. มีกำรดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำได้สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย
2. มีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน บนฐำนของกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. มีกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และกิจกรรม
นักศึกษำ
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4. เชิงปริมำณ ทุกโครงกำรมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
5. เชิงคุณภำพ ทุกโครงกำรมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดีหือไม่น้อยกว่ำ 3.51

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ปรัชญา (ส่วนของมหำวิทยำลัย)
เป็นมหาวิทยาลัยของชาวบ้าน นาวิชาการสู่ชุมชน
วิสัยทัศน์ (ส่วนของมหำวิทยำลัย)
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
พันธกิจ (ส่วนของมหำวิทยำลัย)
1. จัดกำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง
2. วิจัย ส่งเสริม และสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
3. บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี
5. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ส่วนของมหำวิทยำลัย)
1. กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ
2. กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนสำกล

3

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
5. กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (ส่วนของมหำวิทยำลัย)
1. บัณฑิตมีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและสำมำรถสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ
2. ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรปรับตัวได้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งเสริมต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่ง
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพสอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น ทิศทำงกำรพัฒนำและแนวนโยบำยแห่งรัฐและเป็นที่
ยอมรับในระดับนำนำชำติ
ปรัชญา (ส่วนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญำ สร้ำงคุณภำพคู่คุณธรรม นำวิชำกำรสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (ส่วนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
เป็นผู้นำทำงวิชำกำร มุ่งเน้นให้กำรบริกำรกำรศึกษำที่หลำกหลำย โดยนำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร งำนวิจัย กำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล
พันธกิจ (ส่วนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีพันธกิจในกำรพัฒนำคณะ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนำกำลังคนให้มศี ักยภำพในกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ
2. วิจัย บริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนท้องถิ่น
3. ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนวิชำชีพ
4. บริหำรจัดกำรคณะฯ ด้วยนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (ส่วนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์มีพันธกิจในกำรพัฒนำคณะในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยัง่ ยืน
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น
5. กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง
จุดแข็ง
1. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เข้ำใจบริบทของท้องถิ่น
2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีศำสตร์ที่หลำกหลำย
3. บุคลำกรของคณะมนุษยศำสตร์และสัง คมศำสตร์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีหลักสูตรที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
5. ผู้บริหำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกร
6. คณะผู้บริหำรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีภำวะกำรเป็นผู้นำ(ธรรมำภิบำล)
7. นักศึกษำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีศักยภำพตำมศำสตร์ของตน
8. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณที่ชัดเจน
9. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีควำมพร้อมด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
10. กำรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วน ให้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
มำกขึ้น
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11. มีแผนพัฒนำเทคโนโลยีทั้งระยะสั้นและระยะยำว สำหรับกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร
จุดอ่อน
1. บุคลำกรสำยวิชำกำรมีอัตรำจ้ำงจำนวนมำก เพรำะไม่มีอัตรำกำลังบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
2. บุคลำกรสำยวิชำกำรมีภำระงำนด้ ำนอื่นมำก ทำไม่มีเวลำพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรและงำน
สอน
3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีจำนวนนักศึกษำลดลง และบำงหลักสูตรไม่มีนักศึกษำ
4. บุคลำกรสำยวิชำกำรมีทักษะภำษำต่ำงประเทศต่ำ (โดยเฉพำะภำษำอำเซียน)
5. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรจัด กำรและมีกำร
บริหำรงบประมำณไม่ทั่วถึง
6. คณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์ มี สื่ อ สนั บ สนุ น กำรเรี ย นกำรสอนไม่ เพี ย งพอคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีจำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่จบ ป.เอก ไม่มำกและ
มี
ตำแหน่งทำงวิชำกำรน้อย
โอกาส
1. นโยบำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำเปิดโอกำสให้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ พัฒนำ
หลักสูตรที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด
2. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์มีทีมสนับสนุนทั้งภำยนอกและภำยใน ในกำรพัฒนำบุคลำกร
3. กระทรวงศึกษำธิกำรเปิดรับบัณฑิตที่จบหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต
4. ท้องถิน่ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
วิจัย บริกำรวิชำกำร และงำนกิจกำรนักศึกษำ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยัง่ ยืน
เป้ำประสงค์ที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรปรับตัวได้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กลยุทธ์ที่ 3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ตลอดจนสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จ / ค่ำเป้ำหมำย
ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จ
1. มีกำรดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรและนักศึกษำได้สืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย

เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2561
มี ก ำรด ำเนิ น งำน อย่ ำ งน้ อ ย 2 โครงกำร/
กิจกรรม
2. มี ก ำรสร้ ำ งสรรค์ น วั ต กรรมและพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ เพื่ อ กำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น อย่ ำ งยั่ ง ยื น บนฐำนของกำรอนุ รั ก ษ์ มีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่ำงน้อย 1 นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
3. มีกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร และกิจกรรมนักศึกษำ

อย่ำงน้อยด้ำนละ 1 โครงกำร/กิจกรรม

4. เชิงปริมำณ ทุกโครงกำรมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
5. เชิงคุณภำพ ทุกโครงกำรมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดี

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ค่ำเฉลี่ยผลกำรดำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 3.51

7

โครงกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จ
โครงกำร
มีกำรดำเนิ นงำนเพื่ อส่งเสริม ให้ บุคลำกรและนัก ศึกษำได้สื บ 1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
สำนประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอัน ดีงำมของไทย อย่ ำงน้อ ย 2 2.กิจกรรมกตัญญูตำบูรพำจำรย์สำนต่อมรดกทำงวัฒนธรรม
โครงกำร
3.กิจกรรมนำฏยรังสรรค์สู่มหกรรมศิลปวัฒนธรรมนำนำชำติ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สำขำวิชำดนตรี
สำขำวิชำนำฏสิลป์
สำขำวิชำนำฏสิลป์

มีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำ 1.กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและบูรณำกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพสู่ห้องเรียน "อบรม สำขำวิชำภูมิศำสตร์
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน บนฐำนของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เชิงปฏิบัติกำรสืบสำนวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
และสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงน้อย
1 นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
มีกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำร 1.กิจกรรมบูรณำกำรงำนวิจัยด้ำนประวัติศำสตร์กับกำรท่องเที่ยว
สำขำวิชำประวัติศำสตร์
สอน กำรบริกำรวิชำกำร และกิจกรรมนักศึกษำ อย่ำงน้อยด้ำน 2.กิจกรรมบูรณำกำรควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ (ประวัติศำสตร์)
สำขำวิชำประวัติศำสตร์
ละ 1 กิจกรรม
เชิงปริมำณ ทุกโครงกำรมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
เชิงคุณภำพ ทุกโครงกำรมีผลกำรดำเนินงำนไม่น้อยกว่ำ 3.51
7 กิจกรรม
หรืออยู่ในระดับดีขึ้นไป
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โครงกำรทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
โครงกำร

ระยะเวลำ

งบประมำณ

1.กิ จ กรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ำรไหว้ ค รู แ ละครอบครู
ดนตรีไทย
2.กิ จ กรรมกตั ญ ญู ต ำบู ร พำจำรย์ ส ำนต่ อ มรดกทำง
วัฒนธรรม
3.กิ จ กรรมนำฏยรั ง สรรค์ สู่ ม หกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรม
นำนำชำติ
4. กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและบูรณำกำรวิชำกำรหรือ
วิ ช ำชี พ สู่ ห้ อ งเรี ย น "อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรสื บ สำน
วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด นครสวรรค์
(สำขำวิชำภูมิศำสตร์)
5.กิจกรรมบูรณำกำรงำนวิจัยด้ำนประวัติศำสตร์กับกำร
ท่องเที่ยว
6.กิจกรรมบูรณำกำรควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ

ไตรมำส 2

57,700

ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร
ดนตรี

ไตรมำส 4

87,000

นำฏศิลป์

ไตรมำส 3

14,366

นำฏศิลป์

ไตรมำส 2

23,000

ภูมิศำสตร์

ไตรมำส 2

20,098

ประวัติศำสตร์

ไตรมำส 2

33,620

ประวัติศำสตร์
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แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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