
 

 

 

 

 

 
 

แผนกลยุทธ 
ด้านท านุบ ารุงด้านศิลปะและวฒันธรรม  

ปีการศึกษา 2562  
ส านักศิลปะและวฒันธรรม วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงด้านศิลปะและวฒันธรรม 

ส านักศิลปะและวฒันธรรม วทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
หลักการและเหตุผล 

วทิยาลยันอร์ทเทิร์น ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นตวั

บ่งช้ีถึงคุณภาพชีวติ และจิตใจอนัดีงามของนกัศึกษาอนัที่จะน าไปสู่การเป็นแบบอยา่งที่ดีของสงัคม 

เสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติใหค้งอยูสื่บต่อไป และยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชนใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และ

นานาชาติ ซ่ึงแผนกลยทุธด์า้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนัมี 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1.โครงการ/กิจกรรม ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เช่น กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์   

การท าบุญตกับาตร 

2.โครงการ/กิจกรรม เก่ียวกบัวฒันธรรมไทยอนัแสดงถึงความเป็นชาติไทยและทอ้งถ่ิน โดยเนน้

การบูรณาการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา  

ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการ แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่

ชมชนใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และนานาชาติ เช่น  วนัไหวค้รู  ประเพณีทอ้งถ่ิน 

3.โครงการ/กิจกรรม ที่จดัใหมี้การบูรณาการระหวา่งการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม กบัการเรียน

การสอน เช่น ภูมิปัญญาพื้นบา้น/ทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงการจดัโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงและศิลปะและวฒันธรรมดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ จะเนน้ให้

นกัศึกษาและบุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัโครงการ/กิจกรรม โดยใชห้ลกัการของ PDCA ในการ

ด าเนินการ 
 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพือ่ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดร่้วมกนัสืบสานประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของไทยใหค้งอยูสื่บ 

                ต่อไป 

 2.เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการ  

                 แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชมชนใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และนานาชาติ 

 3.เพือ่บูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการเรียนการสอน และกิจกรรมของนกัศึกษา 
 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา และผูอ้  านวยการส านกัศิลปะและวฒันธรรมวทิยาลยันอร์ทเทิร์น 

 

พันธกิจ 

 สร้างจิตส านึกความเป็นไทย มีความรับผดิชอบต่อสงัคม สืบสานประเพณี ศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม

ของทอ้งถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์  

 ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการ แลกเปล่ียน

เรียนรู้สู่ชมชนใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ 

 ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการ แลกเปล่ียน

เรียนรู้สู่ชมชนใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และนานาชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และมีการประเมนิแผนเพ่ือพัฒนาทกุปี 

 ตวัช้ีวดั  1.1 แผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีการประเมินแผนเพือ่พฒันาทุกปีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

  1.2 งบประมาณการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มีงบประมาณใหปี้ละ 200,000 บาท 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผน 

ตวัช้ีวดั  2.1 มีคณะกรรมการบริหารติดตามผลการด าเนินการใหบ้รรลุตามแผนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 

 



กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธรณชน 

 ตวัช้ีวดั  3.1 มีการเผยแพร่ข่าวสารลงส่ือต่างๆ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่องทาง 

   
 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ 

 ตวัช้ีวดั  4.1 นกัศึกษาร่วมเผยแพร่หรือเขา้ร่วมแข่งขนังานดา้นศิลปวฒันธรรมระดบัชาติไม่นอ้ยกวา่ 

                                 ร้อยละ 20 

 

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสียง 

จุดแขง็ 

 1.วทิยาลยัมีนโยบายและแผนกลยทุธใ์นการสนบัสนุนงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอยา่งชดัเจน 

 2.ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสนใจและสนบัสนุนงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

จุดอ่อน 

 1.ยงัขาดกลไกลการบริหารจดัการงานทางดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมที่ชดัเจน 

 2.งบประมาณในการจดักิจกรรมมีนอ้ย 

โอกาส 

 1.มีหน่วยงานภายนอกใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนในการจดักิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 

ความเส่ียง 

 1.การเปล่ียนแปลงทางเมืองทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารของหน่วยงานที่ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุน 

 

แผนงานที่ 1.  โครงการ/กิจกรรม ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เพือ่ส่งเสริมใหน้กัศึกษาได้
ร่วมกนัสืบสานประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงามของ
ไทยใหค้งอยูสื่บต่อไป 
 

1.โครงการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนจ าน าพรรษา 
2.โครงการศิลปวฒันธรรม
ระดบัอุดมศึกษา 
3.โครงการวนัสงกรานต ์

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา คณบดี หวัหนา้สาขา
และสโมสรนกัศึกษา 
 

 

 



 

แผนงานที่ 2.  โครงการ/กิจกรรม เก่ียวกบัวฒันธรรมไทยอนัแสดงถึงความเป็นชาติไทยและทอ้งถ่ิน โดยเนน้

การบูรณาการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา  

ยกระดบัมาตรฐานการพฒันา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและการ แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่

ชมชนใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ  

 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการ
พฒันา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและการ แลกเปล่ียน
เรียนรู้สู่ชมชนใหเ้ป็นที่
ยอมรับในระดบัจงัหวดั 
ระดบัชาติ และนานาชาต ิ

1.โครงการลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง  
2.การแสดงเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น 
 

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา คณบดี หวัหนา้
สาขาวชิาและสโมสรนกัศึกษา 
 

 

แผนงานที่ 3.  โครงการ/กิจกรรม ที่จดัใหมี้การบูรณาการระหวา่งการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม กบัการ

เรียนการสอน  

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เพือ่บูรณาการงานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมกบัการเรียน
การสอน และกิจกรรมของ
นกัศึกษา 

1.โครงการลอยกระทงสาย
ไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง 
2.โครงการรดน ้ าด าหวัขอพร
สืบสานประเพณีไทย
สงกรานต ์

 คณบดี หวัหนา้สาขาวชิา 
 

 

 

หมายเหตุ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมและสถานการณ์ 

 

 


