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คํานํา 

 

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ไดเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรมข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะดําเนินภารกิจ การเปนสถาบันการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ซ่ึงภารกิจหนึ่งท่ี

สําคัญของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม คือ การมีฐานขอมูลสําคัญดานขอมูล ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี 

ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหเห็นความเปนมาของจังหวัดลําปาง ชุมชนทองถ่ินของลําปาง ท่ีสามารถสราง

ความเขาใจใหกับคนลําปางไดเห็นคุณคาดังกลาว 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐท่ีมีอยูยังไมสามารถตอบสนองความตองการดาน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประชากรไดอยางครบถวน โดยเฉพาะกลุมประชากรท่ีอาศัยอยูในสวนภูมิภาคจึง

เปนเหตุใหภาคเอกชนไดดําเนินการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้ึนเพ่ือชวยแบงเบาพันธกิจในดานการสงเสริม

การศึกษาของรัฐบาล  ตลอดจนการตอบสนองความตองการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของประชากรใน

ระดับภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเนชั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เดิมคือมหาวิทยาลัยโยนก ท่ีไดกอตั้งข้ึนในป พ.ศ.

๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา คนควาวิจัยใหบริการทางวิชาการปรับปรุงถายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี พรอมท้ังบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันนําไปสูการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและ

ความสามารถท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและทองถ่ินท้ังยังสนับสนุนการขยายตัวดานเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมของประเทศท่ีมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนนี้ สภา

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยเนชั่น  โดยมีจุดมุงเนนประกอบดวย  การบริการเพ่ือพัฒนาความ

เปนเลิศทางวิชาการ   สรางบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม  สงเสริมการปรับปรุง

ถายทอดเทคโนโลยีรวมท้ังการวิจัยและพัฒนาในเรื่องท่ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมปญญาทองถ่ินใหควบคูกับสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมถ่ินลานนา

สืบไป   

เพ่ือใหการบริหารงานของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรมข้ึน คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ ได

กําหนดรูปแบบและขอบเขตของการดําเนินงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และแบบฟอรมตางๆ  เพ่ือใหฝาย/งาน ใน

สังกัดกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  ตามท่ี

กําหนดไวอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาว จะดําเนินการ  ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เม่ือผูปฏิบัติมีความเขาใจในแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติ และสามารถศึกษารูปแบบของงานให

เขาใจ เนื่องจากการเขียนขอกําหนดในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 

แผนปฏิบัติการ การจัดทําคําของบประมาณ ตองอาศัยความเขาใจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจชัดเจนในวัตถุประสงค

และ เปาหมายท่ีตองปฏิบัติ กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเนชั่น หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการ

ปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกฝาย/งานในกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรท่ีเก่ียวของตอไป 

 

กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเนชั่น 



 
 

สวนท่ี 1 

รายละเอียดเก่ียวกับสวนงาน 

 

1.ประวัติและบริบทของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ไดเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรมข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะดําเนินภารกิจ การเปนสถาบันการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ซ่ึงภารกิจหนึ่งท่ี

สําคัญของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม คือ การมีฐานขอมูลสําคัญดานขอมูล    ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี 

ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหเห็นความเปนมาของเมือง ชุมชนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ท่ีสามารถสรางความ

เขาใจใหกับคนจังหวัดลําปางไดเห็นคุณคาดังกลาว 

   ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐท่ีมีอยูยังไมสามารถตอบสนองความ

ตองการดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประชากรไดอยางครบถวน โดยเฉพาะกลุมประชากรท่ีอาศัยอยูใน

สวนภูมิภาคจึงเปนเหตุใหภาคเอกชนไดดําเนินการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้ึนเพ่ือชวยแบงเบาพันธกิจใน

ดานการสงเสริมการศึกษาของรัฐบาล  ตลอดจนการตอบสนองความตองการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของ

ประชากรในระดับภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเนชั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เดิมคือมหาวิทยาลัยโยนก ท่ีไดกอตั้ง

ข้ึนในป พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา คนควาวิจัยใหบริการทางวิชาการปรับปรุง

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี พรอมท้ังบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันนําไปสูการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพและความสามารถท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศและทองถ่ินท้ังยังสนับสนุนการขยายตัวดาน

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศท่ีมีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนนี้ 

โดยมีจุดมุงเนนประกอบดวย 

  1. สงเสริมทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  2. การบริการเพ่ือพัฒนาความรูทางวิชาการ 

 3. สรางบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม  

 

ปณิธาน/ปรัชญา (Philosophy) 

“ปญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom  Enriches Life)  

      มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันวาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยูกับ “ปญญา ความรู และความเอ้ืออาทร ท่ีมีตอกัน

ระหวางมวลมนุษยชาติ 

 

 

 

 



วิสัยทัศน (Vision)  

        “มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงสรางเสริมการเรียนรูดวยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝเรียนรูตอเนื่อง”   

 

พันธกิจ (Mission)  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมท้ังถายโอนความรู และใหบริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแกสังคม 

3. สนับสนุนการถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. บริหารจัดการองคกรใหเขมแข็ง และเติบโตอยางมีคุณภาพ 
 

คานิยมองคกร 

การ “ปลูก” ท่ียิ่งใหญท่ีสุดคือการ “ปลูกจิตสํานึก”  

 

เปาประสงค 

เปนศูนยกลางการเรียนรู การอนุรักษ และพัฒนาดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. มรดกทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมของทองถ่ินไดรับการยกยอง เชิดชู อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 2. ประชาชนท่ัวไปมีความภาคภูมิใจและมีสํานึกรักษตอมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน 

นําไปสูความเขมแข็งของทองถ่ินอยางมีศักดิ์ศรี 

3. เกิดการบูรณาการกิจกรรมดานการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางเหมาะสม 

4. เกิดการประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางเหมาะสม 

5. เกิดการนําองคความรูท่ีไดจากงานวิชาการ และการวิจัยดานวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชสําหรับงานดาน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเหมาะสม 

 6. มีฐานขอมูลสําคัญดานขอมูลภูมิปญญาวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตรชุมชน ทองถ่ิน เพ่ือใหเห็น

ความเปนมาของสังคม ชุมชนทองถ่ินจังหวัดลําปาง ท่ีสามารถสรางความเขาใจใหคนจังหวัดลําปางไดเห็นคุณคาได 

   7. เกิดการนําองคความรู ดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณคา และสราง

มูลคากลับคืนสูชุมชนได และเผยแพรสูสากลได 

 

 

 

   



กลยุทธหนวยงาน 

   1. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ืออนุรักษและพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   2. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกและคานิยมในความเปนไทย บนพ้ืนฐาน

ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

  3. สงเสริมใหบุคลากรและชุมชนมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

   4. สรางเครือขายการเรียนรูอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางการบริหารงานทํานุบํารุงสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

อธิการบดี 

 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา 

 

หัวหนากลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม 
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งานธุรการ 
-งานโตต้อบ

เอกสาร 
-งานการเงิน 
-งานแผน 

 

งานวจิัยและสืบค้นข้อมูล 
-สนบัสนุนงานวิจยัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
-สร้างองคค์วามรู้ใหม่เพื่อนาํการพฒันา 
-สืบคน้ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
-จดัทาํระบบขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ 
-วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํไปใช ้

งานเครือข่ายความร่วมมอืด้านวฒันธรรม 

-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัชุมชน 
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รดา้นวฒันธรรมใน

ทอ้งถ่ิน 
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัภูมิภาคและ

ระดบัประเทศ 

งานสารสนเทศ ข้อมูลวฒันธรรม 
-รวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
-จดัทาํฐานขอ้มูลให้มีระบบ 
-จดัทาํระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่และ

ประชาสัมพนัธ์ 
-จดัทาํระบบอินเตอร์เนตเพื่อการสืบคน้การ

เผยแพร่ 

 

งานทํานุบํารุง ส่งเสริมและพฒันา

วฒันธรรม 
-ทาํนุบาํรุงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ

ทอ้งถ่ิน 
-ส่งเสริม สนบัสนุน ปราชญช์าวบา้น 
-ส่งเสริมความโดดเด่น และความเป็นเลิศ

เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
-งานพฒันามาตรฐานทางวฒันธรรม 
-พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจใน

สายงานท่ีถูกตอ้ง 
-งานประกนัคุณภาพ 
-ส่งเสริมความร่วมมือดา้นวฒันธรรม 
-ส่งเสริมการแลกเปล่ียนวฒันธรรม 

 



คณะกรรมการบริหารทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเนชั่น        ประธานท่ีปรึกษา 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษาและ     รับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรม 

ทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 

คณะบริหารธุรกิจ 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 

คณะนิเทศศาสตร 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนทศ 

เจาหนาท่ีงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม        กรรมการและเลขานุการ 

 

หนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
  

1 . วางแผนกลยุทธดานการพัฒนานักศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับบริบทตาง ๆ เชน 

พรบ. แผนพัฒนาอุดมศึกษา บัณฑิตอุดมคติไทย ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

2.  กําหนดแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนไปตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคของสถาบัน  และการประกันคุณภาพการศึกษา   

3. กําหนดแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เนน

กิจกรรมท่ีพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 

4. สงเสริม และสนับสนุนใหอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

5. ติดตาม/ สนับสนุน และประเมินผล  การจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนตามแนวทางท่ี

กําหนด 

6. บริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้ังในวิทยาลัยฯและหนวยงานภายนอก 

7. สรุปผลการดําเนินงาน  พรอมท้ังปญหาอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา 



8. จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

9. งานอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา งานทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศนหนวยงาน 
เปนแหลงความรูและท่ีพ่ึงของทองถ่ินและภูมิภาค   

ประเด็นยุทธศาสตรที่   

กลยุทธ “การสรางโอกาส” 

เปาประสงค  ยุทธศาสตร

กลยุทธท่ี 2 กลยุทธ “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษทางศิลปวัฒนธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

2. สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ืออนุรักษและพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมใหบุคลากร นักศึกษาและชุมชนมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกและคานิยมในความเปน

ไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

4. สร า ง เ ค รื อข า ย กา ร เ รี ย นรู อนุ รั กษ แ ละ พัฒนา ศิ ลปวัฒนธ รรม  ภู มิ ปญญาท อ ง ถ่ิ น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ตัวบงชี้คุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนช่ัน รวมกันวิเคราะหตัวบงช้ีคุณภาพ  ท่ี

กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และสภา

การพยาบาล  สรุปไดดังน้ี 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันการศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง

การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

 เกณฑมาตรฐาน : 

1. กํานดผูรับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค 



ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดาํเนินการไดตามแผน 

 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับระดับชาต ิ

 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1.1 :การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 

 ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

 การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม เปนพันธ

กิจหลักประการหนึ่งท่ีสถาบันพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหสังคมในสถาบันอยู

รวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา และเปนท่ียอมรับของสังคม การสงเสริม

สนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจไดตอเนื่องท่ีม่ังคง และยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได 

 เกณฑมาตรฐาน : 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

 3. มีการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 

 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน 

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ตัวบงช้ีท่ี 6.1.2 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

 ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 

 การคิดรอบป : ปการศึกษา 

 คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี

ลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทักอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ใหความรู

และประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและ

สังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 

 เกณฑมาตรฐาน : 

 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 



   2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ  และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 

  3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม         

อยางสมํ่าเสมอ 

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 

  

พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 สืบเน่ืองจากปจจุบัน คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค และเปนปจจัยสําคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงประเทศไทย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รวมท้ังความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม มหาวิทยาลัยเนช่ัน จึงขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรทุ

ระดับและนักศึกษา และเปนบทบาทของทุกคนตองชวยกันสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม ดังน้ี 

 ๑.  มีจิตอาสา รักสถาบันรักวิชาชีพ 

๒.  มีพฤติกรรมบริการ โดยคํานึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การดําเนินงานดานการทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการโดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คอยควบคุม 

กํากับ และกระตุน ใหอาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตางๆในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพ่ือธรรมรงคไวซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปญญาพ้ืนบาน และกระตุนใหเกิดความ

ตระหนักถึงคุณคา ชวยกันรักษาใหคงอยูถึงลูกหลาน โดยอาจเปนโครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ หรือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภายใตระบบกลไกดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนด  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมี

การปรับผังข้ันตอนการดําเนินการจาก ๓ ผังข้ันตอน เปน ๑ ระบบกลไก เพ่ือใหครอบคลุม และสะดวกในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ระบบและกลไกทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระบบ 

กลไก 

รายละเอียด 

การปฏบิัต ิ

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานเอกสารที่

เก่ียวของ 

 งานพัฒนานักศึกษาและทํานบุํารุงฯ

จะรางคําส่ังและขออนุมัติผาน

อธิการบดี 

ภายใน 1

เดือนหลังมี

การปล่ียน

แปลง

กรรมการ 

งานพัฒนา

นักศึกษาและ

ทํานุบํารุงฯ  

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลป

และวัฒนธรรม 

 รวมกับผูมีสวนเกีย่วของ วิเคราะห 

ปจจัยนาํเขา เชน นโยบาย จุดเนน

ของวิทยาลัย ปญหาอุปสรรคจากป

การศึกษาที่ผานมา ความตองการ

ของผูมีสวนเกี่ยวของและความ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ภายในเดือน 

สิงหาคม 

กรรมการทํานุฯ 

ภาควิชาอาจารย 

เจาหนาที่ งาน

พัฒนาน.ศ และ 

ตัวแทนนักศึกษา 

ผลการประเมิน

การสนับสนุน

กิจกรรมทํานุฯป

การศึกษาที่ผาน

มา 

 จัดทํารางแผนปฏิบัติการรวมกับ

ภาควิชา ที่ครอบคลุมการบูรณาการ 

การเรียนการสอน วจิัย บริการ

วิชาการ กจิกรรมพัฒนาน.ศ. และ

รวมมือกับหนวยงานภายนอก 

ภายในเดือน

กันยายน 

กรรมการทํานุฯ 

ภาควิชา 

รางแผนปฏบิัติ

การทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 นําเสนอแผนประจําปผานรอง

บริการวิชาการ และเสนอผาน

กรรมการบริหาร เพือ่พิจารณา 

-กรณีเห็นชอบจัดทําแผนปฏิบัติการ 

-กรณีไมเห็นชอบปรับปรุงราง

แผนปฏิบัติการและเสนออกีคร้ัง 

ภายในเดือน

ตุลาคม 

กรรมการทํานุฯ รายงานประชมุ

คณะกรรมการ

บริหาร วาระเรื่อง

เพ่ือพิจารณา 

รับรองแผนปฏบิัติ

การประจําป 

 ประกาศใชแผนพรอมแจงเกณฑการ

บรรลุความสําเร็จระดับโครงการ

และระดับแผนงานใหผูมีสวน

เกี่ยวของทราบ ในที่ประชุมอาจารย 

ภายในเดือน

ตุลาคม 

กรรมการทํานุฯ ประกาศ

มหาวิทยาลัยฯ ใช

แผนปฏิบตัิการ

ประจําป 

 - ผูรับผิดชอบเขียนโครงการ ดําเนิน

โครงการ และสรุปผลโครงการตาม 

-งานประชาสัมพันธเผยแพรภาพ

กิจกรรมสูสาธารณชนผานเว็ปไชด

ของวิทยาลัย และชองทางอื่นๆ 

-ตามที่กําหนด

ไวในแผนฯ 

-ภายใน 1-2 

สัปดาหหลัง

เสร็จกิจกรรม 

-กรรมการทํานุฯ 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ-งาน

ประชาสัมพันธ 

-โครงการ 

-สรุปโครงการ 

-ภาพกิจกรรม

ในเว็ปไซดของ

มหาวิทยาลัย 

 ติดตามประเมินผลการดําเนินการ

เปนรายไตรมาส ทั้ง ปญหาอุปสรรค

ระยะเวลา การบรรลุความสําเร็จ

ของโครงการและแผนปฏบิัติการ 

เดือน ธ.ค, 

เมย. และ มยิ. 

กรรมการทํานุฯ รายงานสรปุ

ความสําเร็จใน

ระดับโครงการ 

และแผนงาน 

 สรุปผลการดําเนินงานในแตละ

ปงบประมาณ เสนอกรรมการ 

บริหารใหขอเสนอแนะและรับรอง 

ภายในเดือน

สิงหาคม 

กรรมการทํานุฯ รายงานประชุม

กรรมการบริหาร

วาระเพ่ือพิจารณา

รับรองผลการ

ดําเนินงาน 

แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

วิเคราะหปจจยันําเขาในการทาํแผนปฏิบัติการ 

จัดทํารางแผนปฏิบตั ิ

ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

 

เสนอแผนตอ

กรรมการบริหารเพ่ือ

พิจารณา 

ประกาศใชแผนปฏิบตัิการ 

ดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 

ติดตามประเมินผล 

เสนอผลการดําเนินงาน 

กรรมการบรหิารให

 

ไม่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


