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คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 256๓ ขึ้น เพื่อใช้เป็น
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (มาตรา 7) กำหนดให้มหาวิทยาลัย

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู           

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน

การจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมี

วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน  วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ

ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระดับคณะ) องค์ประกอบที่ 4 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดให้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง

การอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้คณะดำเนินการนั้น 

 คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจที่ต้องพึง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระดับคณะ) ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ภายใต้พันธกิจดังกล่าว คณะจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 

2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแผนและกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 

บริบทองค์กร 

ปรัชญา 

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564” 

 พันธกิจ 

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
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  2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงาน

และพ่ึงพาตนเอง 

  3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการ

ปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

  4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ์ 

  มีวินัย  ใฝ่รู้  อุตสาหะ  สำนึกดี  เป็นผู้มีจิตอาสา 

 เอกลักษณ์ 

  แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ เพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 

1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้สืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

2) เพื ่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู ้ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

3) เพ่ือบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
 

1.3 ตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
และสามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้อาวุโส  

1 กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษาได้รับการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถนำหลักคำสอน
มาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต  

1 กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3 มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดย
ผ่านกิจกรรม 

3 รายวิชา 
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1.4  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

      (ฉบบัปรับปรุงคร้ังที ่1 พ.ศ. 2561) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.6 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
1.7 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
3.1ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
3.3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคม และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ
ท้องถิ่น 
3.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา3.6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.1พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.3พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 
4.4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
4.5 สร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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1.5  แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุงปี  
      2562) ไปสู่แผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) คณะวิทยาการจัดการ  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 

(พ.ศ.2563-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การวิจัยและนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การวจิัยและนวัตกรรม 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน 

 

2.1 ผลการประเมินการจดักิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 กิจกรรม 

คือ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย ซ่ึงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะฯ ได้กำหนดให้

มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม โดยมีผลสรุปดังนี้ 

ลำดับที่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝัง

ความเป็นไทย 
“ทำบุญ ไหว้พระ  ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย”   

1. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเราเป็นชาวพุทธควร
สร้างบุญกุศล 
2. พระวิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก 

 

2.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รายละเอียด ประจำปีการศึกษา 2561 ประจำปีการศึกษา 2562 
เป้าหมาย 5 ข้อ 5 ข้อ 
มีผลการประเมินเฉลี่ยนอยู่ในระดับ  5.00 5.00 
สรุปการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดีมาก ดีมาก 
สิ่งที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ  
จากคณะกรรมการผู้ประเมิน 

- การประเมินและติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผน และโครงการ/

กิจกรรม ควรมีการประเมินตาม

วัตถุประสงค์ของแผนโครงการ/

กิจกรรม และตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน 

 

1) ควรรายงานผลการประเมินผล

ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย ว่าทำกิจกรรมใด บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ และจะ

วางแผนในการจัดกิจกรรมใน

อนาคตอย่างไร เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของแผนที่ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ควรสรุปข้อเสนอแนะท่ี

ได้จากการรายงานผลการ
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ดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะและ

แผนการดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ 

2)  ควรระบุให้ชัดเจนว่าคณะได้นำ

ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นไป

ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมอย่างไร

ให้ชัดเจน 

 

โดยสรุป การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ยังคงมีความสำคัญและควรที่จะได้รับการ

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป อีกท้ังควรนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

มาประกอบการปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2563 

 



 
 

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   7  
 

 

ส่วนที่ 3 
แผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

3.1 แผนการดำเนินงาน 

     โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ

ปลูกฝังความเป็นไทย 

“ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) เพื ่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู ้ด ้าน
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชวีิต 
และการเรียนได้ 

พ.ศ.2564 1. ผู้บริหารคณะ 
2. อาจารย์ 
3. เจ้าหน้าที่ 
4. นักศึกษา 

31,600 คณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมที่  2 

กิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

รายวิชาของสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สาขาฯ เกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 
และการเรียนได้ 

พ.ศ.2564 1. อาจารย์ 
2. นักศึกษา 

- 1. สาขาวิชาการจัดการ 
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
3. สาขาวิชาการตลาด 
4. สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 
5. สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

     6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงินการธนาคาร 
8. สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม 
9. สาขาวิชาการจัดการ  
โลจิสติกส์ 
10. สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
11. สาขาวิชาการบัญชี 
12. สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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3.2 ตัวชี้วัดแผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตัวช้ีวัด 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝัง

ความเป็นไทย 

“ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัด

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเป็น

ไทย “ทำบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 
แบบประเมินความพึงพอใจฯ 

กิจกรรมที่  2 

กิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา

ของสาขาวิชา 12 สาขาวิชา 

 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัด

กิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 
แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน 

 ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและกิจกรรม มีแนวทางดังนี้ 

 4.1.1 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

4.1.2 กำหนดให้ประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานหลังการจัดกิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย

ความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 4.1.3 กำหนดให้มีการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม  

 

4.2 การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ในการประเมินผลการดำเนินงาน คณะกำหนดแนวทางการประเมินไว้ใน 2 ระดับ คือ 

1. ระดับกิจกรรม 

  การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน จำนวน 1 กิจกรรม คณะฯ ใช้วิธีการประเมินผล

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการจัดกิจกรรม และตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตามที่

ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 
 

2. ระดับแผนการดำเนินงาน 

 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน พิจารณาจากความสำเร็จของการจัดกิจกรรมโดยรวม    

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 


