
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

คู่มือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องมีการ
ด าเนินการตามราชกฤษจานุเบกษา  ว่าด้วยบทบาทหน้าท่ีของสถาบันสนับสนุน  ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) กิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกับนักศึกษาเพื่อท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถาบันโดย
สถาบันและสโมสร  2) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ท้ังนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มี
ความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นทุกสถาบันจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยแต่ละสถาบันอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ
แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ี
ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น  

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ได้มีจัดต้ังท้ัง คณะกรรมการ 
และระบบกลไกด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจึงขอปรับปรุงคู่มือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากฉบับเดิม เป็นคู่มือฉบับนี้แทน  
    
 
 
       คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                       วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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สารบัญ 
 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
หลักการและเหตุผล 1 
ความหมายของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 
ปรัชญาค าขวัญวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ 2 
ยุทธศาสตร์ 2 
แผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 
การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 
ระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6 
ภาคผนวก  
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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หลักการและเหตุผล 
              แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรังปรุง 
พ.ศ. 2545  ประกอบด้วย 2 มาตราท่ีเป็นความมุ่งหมาย (มาตรา 6 และมาตรา 7) หรือจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา และอีก 2 มาตราท่ีเป็นหลักการ (มาตรา 8 และมาตรา 9) มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม
มาตรานี้เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ัวไปท่ีเป็นอุดมการณ์ของการศึกษา หรือปรัชญาการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในมิติต่าง ๆ ท่ีถือว่าส าคัญทางการศึกษา ได้แก่ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรมและเนื่องจากจุดเน้นในส่วนนี้อาจจะท าให้เกิดการแปลความไปได้ว่า มุ่งพัฒนา “ปัจเจกบุคคล” 
เพียงด้านเดียว ฉะนั้นจึงได้ก าหนดต่อไปว่า การพัฒนาดังกล่าวนั้นมุง่ให้คนไทย “มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” การเพิ่มมิติด้านสังคมนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมี
ความสมดุลระหว่างส่วน บุคคลและส่วนรวม สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการแกสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเปนตองมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน  เพื่อใหสถาบัน
ด าเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึง่ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนั้น
ทุกสถาบันจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยแต่ละ
สถาบันอาจมีจุดเน้นเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้า
กับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมท่ีฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น 
 

 
ความหมายของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม  และ
สังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ ตลอดจน
เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ท่ีมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ท้ังเรื่องความคิด 
ความรู้สึก ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลท่ี
เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปล่ียนแปลง
ตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรม
ตนเองท่ีมีคุณค่า  
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมท่ีแสดงความเป็นอุดมศึกษาท่ีถือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ



 

 

สังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละและการมีส่วน
ร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าท่ีดีและเป็นท่ีพึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของสถาบันที่น่าศรัทธาเป็นที่
ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแส
วัฒนธรรมสากลได้เหมาะสม 
 

 
 
การท านุศิลปะและวัฒนธรรมของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของพันธกิจด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ก าหนดให้มีระบบและกลไกควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ  มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการท่ีมุ่ง
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน รวมท้ังมีการด าเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม รวมท้ังส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีดีขึ้น  มีการด าเนินงานภายใต้ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ดังนี้ 

 

ปรัชญา   
สืบสาน เผยแพร่ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค าขวัญ   
วัฒนธรรมประเพณีล้ าค่า สืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นท่ี
ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

พันธกิจ 
 สร้างจิตส านึกความเป็นไทย ร่วม สืบสานประเพณี ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์  
 ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชมชนให้เป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และนานาชาติ 
เป้าประสงค์ 
 ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชมชนให้เป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และนานาชาติ 
แผนกลยุทธ์ด้านท านบุ ารุงด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2 

3 



 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแผนด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีการประเมินแผนเพื่อพัฒนาทุกปี 

 ตัวชี้วัด  1.1 แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินแผนเพื่อพัฒนาทุกปีไมน่้อยกว่า 

                              ร้อยละ 80   

           1.2 งบประมาณการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีงบประมาณให้ปีละ 200,000 บาท 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน 

ตัวชี้วัด  2.1 มีคณะกรรมการบริหารติดตามผลการด าเนินการให้บรรลุตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธรณชน 

 ตัวชี้วัด  3.1 มีการเผยแพร่ข่าวสารลงส่ือต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

            3.2 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ 

 ตัวชี้วัด  4.1 นักศึกษาร่วมเผยแพร่หรือเข้าร่วมแข่งขันงานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 43(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยอาศัยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 เพื่อให้การด าเนินงาน 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพวิทยาลัยนอร์ท- 
เทิร์น จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้  

1.ผศ.ดร.ไตรรัตน์  ยนืยง  อธิการบดี    ทีปรึกษา 

2.อาจารยห์สัชยั  ตั้งมัง่มี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ประธาน 

3.อาจารยภ์ทัรพล  โพธิติชยั  ผูอ้  านวยการส านกัศิลปะและวฒันธรรม รองประธาน 

4.อาจารยสุ์ข  บุปผา  ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  กรรมการ 

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 

5.อาจารยบ์วัพรรณ ค าเฉลา  ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  กรรมการ 

คณะบริหารธุรกิจ 

6.อาจารยธี์รพฒัน์  อินทร์ธรรม  ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  กรรมการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

7.อาจารยจิ์นดามณี  เลิศมโนกุล ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

8.ดร.กรรณิการ์  ทองรักษ ์  ฝ่ายงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

9. นางสาวนริศรา สุขพนัธ์   งานอนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปะ   กรรมการ 

และวฒันธรรมประจ าส านกั 

10.นางสาวบุญฉตัร  แกว้สว่าง งานบริหารทัว่ไปและเลขานุการ  กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
โดยมีอ านาจหน้าที่ 
1. วางแผนและรับผิดชอบด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
2. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. เขียนรายงานการประเมินตนเองและจัดท าหลักฐานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี 
5. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับหมอบหมาย 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกันวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีคุณภาพ  
ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) สรุปได้ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนรุักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับระดับชาติ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 :การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธ
กิจหลักประการหนึ่งท่ีสถาบันพึงตระหนัก ท่ีจะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมใน
สถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นท่ียอมรับของ
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สังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได้ต่อเนื่องท่ีมั่งคง และยั่งยืนโดย
การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดและสามารถประเมินผลได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2 :การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
 การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะท่ีเป็นพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทักอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้
ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและ
สร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ท่ีมีรสนิยม 
 เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
          2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ  และตกแต่งอย่างมีความ 
สุนทรีย์ 
          3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          4. การจัดให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม         
อย่างสม่ าเสมอ 
          5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.45 จาก 
คะแนนเต็ม 5 
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การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการโดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คอยควบคุม ก ากับ และกระตุ้น ให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆใน
แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อธรรมรงค์ไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา 
และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบ้าน และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า ช่วยกันรักษาให้คงอยู่ถึง
ลูกหลาน โดยอาจเป็นโครงการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ภายใต้ระบบกลไกด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีก าหนด ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีต้ังแผนระบบและกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ครอบคลุม และสะดวก
ในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ระบบและกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระบบ 

กลไก 
รายละเอียด 
การปฏิบัติ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน
เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 

 งานพัฒนาท านุบ ารุงฯจะร่างค าสั่ง
และขออนุมัติผ่านรองฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและรองฝ่ายบริหาร 

ภายใน 1เดือน
หลังมีการจัดต้ัง
กรรมการ 

งานพัฒนาท านุ
บ ารุงฯ  

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 ร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง วิเคราะห์ 
ปัจจัยน าเข้า เช่น นโยบาย จุดเน้น
ของวิทยาลัย ปัญหาอุปสรรคจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา ความต้องการ
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ภายในเดือน 
มีนาคม 

กรรมการท านุฯ 
ภาควิชาอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ งาน
กิจการนักศึกษา 
และตัวแทน
นักศึกษา 

รายงานการ
ประชุม 

 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการร่วมกับ
ภาควิชา ที่ครอบคลุมการบูรณาการ 
การเรียนการสอนร กิจกรรมพัฒนา
น.ศ. และการสร้างร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

ภายในเดือน
เมษายน 

กรรมการท านุฯ 
ภาควิชา 

ร่างแผนปฏิบัติ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 น าเสนอแผนประจ าปีผ่านรองฝ่าย
กิจการนักศึกษาและรองฝ่ายบริหาร 
และเสนอผ่านกรรมการบริหาร เพื่อ
พิจารณา 
-กรณีเห็นชอบจัดท าแผนปฏิบัติการ 
-กรณีไม่เห็นชอบปรับปรุงร่าง
แผนปฏิบัติการและเสนออีกคร้ัง 
 

ภายในเดือน
มิถุนายน 

กรรมการท านุฯ รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร วาระเร่ือง
เพื่อพิจารณา 
รับรองแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 ประกาศใช้แผนพร้อมแจ้งเกณฑ์การ
บรรลุความส าเร็จระดับโครงการ
และระดับแผนงานให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทราบ ในที่ประชุมอาจารย์ 

ภายในเดือน
ตุลาคม 

กรรมการท านุฯ ประกาศวิทยาลัย
ฯ เร่ืองการใช้ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 -ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ ด าเนิน
โครงการ และสรุปผลโครงการตาม
เวลาที่ก าหนด 
-งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพ
กิจกรรมสู่สาธารณชนผ่านเว็ปไชด์
ของวิทยาลัย และช่องทางอ่ืนๆ 

-ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ 
-ภายใน 1-2 
สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดกิจกรรม 

-กรรมการท านุฯ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
-งาน
ประชาสัมพันธ์ 

-โครงการ 
-สรุปโครงการ 
-ภาพกิจกรรม
ในเว็ปไซด์ของ
วิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าในการท า
แผนปฏิบัตกิาร 

จัดท าร่างแผนปฏิบัต ิ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เสนอแผนต่อ
กรรมการบริหารเพ่ือ

พิจารณา 

ประกาศใช้แผนปฏิบตัิการ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 

ไม่ห็น
ชอบ 

เห็นชอบ 
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 ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
เป็นรายไตรมาส ทั้ง ปัญหาอุปสรรค
ระยะเวลา การบรรลุความส าเร็จ
ของโครงการและแผนปฏิบัติการ 

เดือน ส.ค., 
พ.ย. และ ก.พ. 

กรรมการท านุฯ รายงานสรุป
ความส าเร็จใน
ระดับโครงการ 
และแผนงาน 

 สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ เสนอกรรมการ 
บริหารให้ข้อเสนอแนะและรับรอง 

ภายในเดือน
เมษายน 

กรรมการท านุฯ รายงานประชุม
กรรมการบริหาร
วาระเพื่อพิจารณา
รับรองผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 

 

ติดตามประเมินผล 

เสนอผลการด าเนินงาน 
กรรมการบริหารให้ข้อเสนอแนะ 


