คูมือการปฏิบัติงาน
กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเนชั่น

คํานํา
ตามที่ สภามหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น ได เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ จั ด ตั้ ง กลุ ม งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงคที่จะดําเนินภารกิจ การเปนสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น ซึ่งภารกิจหนึ่งที่
สําคัญของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม คือ การมีฐานขอมูลสําคัญดานขอมูล ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเห็นความเปนมาของจังหวัดลําปาง ชุมชนทองถิ่นของลําปาง ที่สามารถสราง
ความเขาใจใหกับคนลําปางไดเห็นคุณคาดังกลาว
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐที่มีอยูยังไมสามารถตอบสนองความตองการดาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประชากรไดอยางครบถวน โดยเฉพาะกลุมประชากรที่อาศัยอยูในสวนภูมิภาคจึง
เปนเหตุใหภาคเอกชนไดดําเนินการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นเพื่อชวยแบงเบาพันธกิจในดานการสงเสริม
การศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนการตอบสนองความตองการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของประชากรใน
ระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยเนชั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เดิมคือมหาวิทยาลัยโยนก ที่ไดกอตั้งขึ้นในป พ.ศ.
๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา คนควาวิจัยใหบริการทางวิชาการปรับปรุงถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี พรอมทั้งบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันนําไปสูการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและ
ความสามารถที่สอดคลองกับความตองการของประเทศและทองถิ่นทั้งยังสนับสนุนการขยายตัวดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศที่มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนนี้ สภา
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายใหมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยมีจุดมุงเนนประกอบดวย การบริการเพื่อพัฒนาความ
เปนเลิศทางวิชาการ สรางบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม สงเสริมการปรับปรุง
ถายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมปญญาทองถิ่นใหควบคูกับสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมถิ่นลานนา
สืบไป
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานของกลุ ม งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ดํ า เนิ น งานให บ รรลุ เ ป า หมายอย า งมี
ประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ ได
กําหนดรูปแบบและขอบเขตของการดําเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบฟอรมตางๆ เพื่อใหฝาย/งาน ใน
สังกัดกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามที่
กําหนดไวอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปฏิบัติงานในหนวยงานดังกลาว จะดําเนินการ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เมื่อผูปฏิบัติมีความเขาใจในแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ และสามารถศึกษารูปแบบของงานให
เขาใจ เนื่องจากการเขียนขอกําหนดในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
แผนปฏิบัติการ การจัดทําคําของบประมาณ ตองอาศัยความเขาใจ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในวัตถุประสงค
และ เปาหมายที่ตองปฏิบัติ กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเนชั่น หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการ
ปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนแกฝาย/งานในกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรที่เกี่ยวของตอไป
กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเนชั่น

สวนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับสวนงาน
1.ประวัติและบริบทของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม
ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ไดเห็นชอบอนุมัติจัดตั้งกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคที่จะดําเนินภารกิจ การเปนสถาบันการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น ซึ่งภารกิจหนึ่งที่
สําคัญของกลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม คือ การมีฐานขอมูลสําคัญดานขอมูล ภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเห็นความเปนมาของเมือง ชุมชนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ที่สามารถสรางความ
เขาใจใหกับคนจังหวัดลําปางไดเห็นคุณคาดังกลาว
ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมาสถาบั น อุ ดมศึ กษาในภาครัฐ ที่ มีอ ยูยั งไมส ามารถตอบสนองความ
ตองการดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประชากรไดอยางครบถวน โดยเฉพาะกลุมประชากรที่อาศัยอยูใน
สวนภูมิภาคจึงเปนเหตุใหภาคเอกชนไดดําเนินการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นเพื่อชวยแบงเบาพันธกิจใน
ดานการสงเสริมการศึกษาของรัฐบาล ตลอดจนการตอบสนองความตองการและกระจายโอกาสทางการศึกษาของ
ประชากรในระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยเนชั่นเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เดิมคือมหาวิทยาลัยโยนก ที่ไดกอตั้ง
ขึ้นในป พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปจจุบัน มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา คนควาวิจัยใหบริการทางวิชาการปรับปรุง
ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี พรอมทั้งบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันนําไปสูการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพและความสามารถที่สอดคลองกับความตองการของประเทศและทองถิ่นทั้งยังสนับสนุนการขยายตัวดาน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศที่มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนนี้
โดยมีจุดมุงเนนประกอบดวย
1. สงเสริมทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
2. การบริการเพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการ
3. สรางบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม
ปณิธาน/ปรัชญา (Philosophy)
“ปญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life)
มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นวาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยูกับ “ปญญา ความรู และความเอื้ออาทร ที่มีตอกัน
ระหวางมวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน (Vision)
“มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงสรางเสริมการเรียนรูดวยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝเรียนรูตอเนื่อง”
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งถายโอนความรู และใหบริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแกสังคม
3. สนับสนุนการถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
4. บริหารจัดการองคกรใหเขมแข็ง และเติบโตอยางมีคุณภาพ
คานิยมองคกร
การ “ปลูก” ที่ยิ่งใหญที่สุดคือการ “ปลูกจิตสํานึก”
เปาประสงค
เปนศูนยกลางการเรียนรู การอนุรักษ และพัฒนาดานภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. มรดกทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมของทองถิ่นไดรับการยกยอง เชิดชู อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
2. ประชาชนทั่วไปมีความภาคภูมิใจและมีสํานึกรักษตอมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น
นําไปสูความเขมแข็งของทองถิ่นอยางมีศักดิ์ศรี
3. เกิดการบูรณาการกิจกรรมดานการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม
4. เกิดการประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และองคกรอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางเหมาะสม
5. เกิดการนําองคความรูที่ไดจากงานวิชาการ และการวิจัยดานวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชสําหรับงานดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเหมาะสม
6. มีฐานขอมูลสําคัญดานขอมูลภูมิปญญาวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตรชุมชน ทองถิ่น เพื่อใหเห็น
ความเปนมาของสังคม ชุมชนทองถิ่นจังหวัดลําปาง ที่สามารถสรางความเขาใจใหคนจังหวัดลําปางไดเห็นคุณคาได
7. เกิดการนําองคความรู ดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดนมาพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคา และสราง
มูลคากลับคืนสูชุมชนได และเผยแพรสูสากลได

กลยุทธหนวยงาน
1. สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษและพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกและคานิยมในความเปนไทย บนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. สงเสริมใหบุคลากรและชุมชนมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. สรางเครือขายการเรียนรูอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงสรางการบริหารงานทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
อธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา
หัวหนากลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม

งานธุ
1 รการ
-งานโต้ตอบ
เอกสาร
-งานการเงิน
-งานแผน

งานวิจัยและสื บค้ นข้ อมูล

-สนับสนุนงานวิจยั วัฒนธรรมท้องถิ่น
-สร้างองค์ความรู ้ใหม่เพื่อนําการพัฒนา
-สื บค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น
-จัดทําระบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่
-วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนําไปใช้

งานเครือข่ ายความร่ วมมือด้ านวัฒนธรรม
-สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับชุมชน
-สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรด้านวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
-สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
-สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
-สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่ วยงานระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

งานสารสนเทศ ข้ อมูลวัฒนธรรม

-รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น
-จัดทําฐานข้อมูลให้มีระบบ
-จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์
-จัดทําระบบอินเตอร์เนตเพื่อการสื บค้นการ
เผยแพร่

งานทํานุบํารุ ง ส่ งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรม

-ทํานุบาํ รุ งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
-ส่ งเสริ ม สนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้าน
-ส่ งเสริ มความโดดเด่น และความเป็ นเลิศ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
-งานพัฒนามาตรฐานทางวัฒนธรรม
-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจใน
สายงานที่ถูกต้อง
-งานประกันคุณภาพ
-ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านวัฒนธรรม
-ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประธานที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษาและ
รับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรม
ทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
คณะบริหารธุรกิจ
ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
คณะนิเทศศาสตร
ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
ผูรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนทศ
เจาหนาที่งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1 . วางแผนกลยุทธดานการพัฒนานักศึกษา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับบริบทตาง ๆ เชน
พรบ. แผนพัฒนาอุดมศึกษา บัณฑิตอุดมคติไทย ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของ
2.
กําหนดแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงคของสถาบัน และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กําหนดแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนน
กิจกรรมที่พัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่เกี่ยวของ
4. สงเสริม และสนับสนุนใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. ติดตาม/ สนับสนุน และประเมินผล การจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนตามแนวทางที่
กําหนด
6. บริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหอาจารย เจาหนาที่ และนั กศึกษาเข ารวมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในวิทยาลัยฯและหนวยงานภายนอก
7. สรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา

8. จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
9. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

ยุทธศาสตรการพัฒนา งานทํานุบํารุงสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
วิสัยทัศนหนวยงาน
เปนแหลงความรูและที่พึ่งของทองถิ่นและภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตรที่
กลยุทธ “การสรางโอกาส”
เปาประสงค ยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 2 กลยุทธ “การปลูกฝงคุณธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น”
1. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนแหลงการเรียนรูเพื่อการอนุรักษทางศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
2. สงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษและพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมใหบุคลากร นักศึกษาและชุมชนมีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกและคานิยมในความเปน
ไทย และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. ส ร า งเ ครื อข าย กา รเ รี ย นรู อนุ รั ก ษ แ ล ะพั ฒ น าศิ ล ป วั ฒ นธ รร ม ภู มิ ป ญ ญา ท อ งถิ่ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้คุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนชั่น รวมกันวิเคราะหตัวบงชี้คุณภาพ ที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภา
การพยาบาล สรุปไดดังนี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
การคิดรอบป
: ปการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันการศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑมาตรฐาน :
1. กํานดผูร ับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับระดับชาติ

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1 :การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
การคิดรอบป : ปการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เปนพันธ
กิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคมในสถาบันอยู
รวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริม
สนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่งคง และยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได
เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ตัวบงชี้ที่ 6.1.2 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
การคิดรอบป : ปการศึกษา
คําอธิบายตัวบงชี้
ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทักอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ใหความรู
และประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและ
สังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
เกณฑมาตรฐาน :
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
ความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนชั่น
สืบเนื่องจากปจจุบัน คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค และเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงประเทศไทย และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม มหาวิทยาลัยเนชั่น จึงขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรทุ
ระดับและนักศึกษา และเปนบทบาทของทุกคนตองชวยกันสงเสริมใหเกิดพฤติกรรม ดังนี้
๑. มีจิตอาสา รักสถาบันรักวิชาชีพ
๒. มีพฤติกรรมบริการ โดยคํานึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการโดยคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คอยควบคุม
กํากับ และกระตุน ใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการตางๆในแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อธรรมรงคไวซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปญญาพื้นบาน และกระตุนใหเกิดความ
ตระหนักถึงคุณคา ชวยกันรักษาใหคงอยูถึงลูกหลาน โดยอาจเปนโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ภายใตระบบกลไกดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่กําหนด คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดมี
การปรับผังขั้นตอนการดําเนินการจาก ๓ ผังขั้นตอน เปน ๑ ระบบกลไก เพื่อใหครอบคลุม และสะดวกในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้

ระบบและกลไกทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลไก

ระบบ

แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

วิเคราะหปจจัยนําเขาในการทําแผนปฏิบัติการ

จัดทํารางแผนปฏิบตั ิ
ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม
ไม่ห็นชอบ
เสนอแผนตอ
กรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา

เห็นชอบ

ประกาศใชแผนปฏิบตั ิการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ

ติดตามประเมินผล

เสนอผลการดําเนินงาน
กรรมการบริหารให

รายละเอียด
การปฏิบัติ
งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงฯ
จะรางคําสั่งและขออนุมัติผาน
อธิการบดี

รวมกับผูมีสวนเกีย่ วของ วิเคราะห
ปจจัยนําเขา เชน นโยบาย จุดเนน
ของวิทยาลัย ปญหาอุปสรรคจากป
การศึกษาที่ผา นมา ความตองการ
ของผูมีสวนเกี่ยวของและความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก
จัดทํารางแผนปฏิบัตกิ ารรวมกับ
ภาควิชา ที่ครอบคลุมการบูรณาการ
การเรียนการสอน วิจัย บริการ
วิชาการ กิจกรรมพัฒนาน.ศ. และ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก
นําเสนอแผนประจําปผานรอง
บริการวิชาการ และเสนอผาน
กรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณา
-กรณีเห็นชอบจัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
-กรณีไมเห็นชอบปรับปรุงราง
แผนปฏิบัติการและเสนออีกครั้ง
ประกาศใชแผนพรอมแจงเกณฑการ
บรรลุความสําเร็จระดับโครงการ
และระดับแผนงานใหผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ ในที่ประชุมอาจารย
- ผูรับผิดชอบเขียนโครงการ ดําเนิน
โครงการ และสรุปผลโครงการตาม
-งานประชาสัมพันธเผยแพรภาพ
กิจกรรมสูสาธารณชนผานเว็ปไชด
ของวิทยาลัย และชองทางอื่นๆ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
เปนรายไตรมาส ทั้ง ปญหาอุปสรรค
ระยะเวลา การบรรลุความสําเร็จ
ของโครงการและแผนปฏิบัติการ
สรุปผลการดําเนินงานในแตละ
ปงบประมาณ เสนอกรรมการ
บริหารใหขอเสนอแนะและรับรอง

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

หลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวของ
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลป
และวัฒนธรรม

ภายใน 1
เดือนหลังมี
การปลี่ยน
แปลง
กรรมการ
ภายในเดือน
สิงหาคม

งานพัฒนา
นักศึกษาและ
ทํานุบํารุงฯ

กรรมการทํานุฯ
ภาควิชาอาจารย
เจาหนาที่ งาน
พัฒนาน.ศ และ
ตัวแทนนักศึกษา

ผลการประเมิน
การสนับสนุน
กิจกรรมทํานุฯป
การศึกษาที่ผาน
มา

ภายในเดือน
กันยายน

กรรมการทํานุฯ
ภาควิชา

รางแผนปฏิบัติ
การทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม

ภายในเดือน
ตุลาคม

กรรมการทํานุฯ

ภายในเดือน
ตุลาคม

กรรมการทํานุฯ

-ตามที่กําหนด
ไวในแผนฯ
-ภายใน 1-2
สัปดาหหลัง
เสร็จกิจกรรม
เดือน ธ.ค,
เมย. และ มิย.

-กรรมการทํานุฯ
ผูรับผิดชอบ
โครงการ-งาน
ประชาสัมพันธ

รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร วาระเรื่อง
เพื่อพิจารณา
รับรองแผนปฏิบัติ
การประจําป
ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ใช
แผนปฏิบตั ิการ
ประจําป
-โครงการ
-สรุปโครงการ
-ภาพกิจกรรม
ในเว็ปไซดของ
มหาวิทยาลัย
รายงานสรุป
ความสําเร็จใน
ระดับโครงการ
และแผนงาน

ภายในเดือน
สิงหาคม

กรรมการทํานุฯ

กรรมการทํานุฯ

รายงานประชุม
กรรมการบริหาร
วาระเพื่อพิจารณา
รับรองผลการ
ดําเนินงาน

