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คํานํา 

  

แผนการจัดกจิกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม คณะวศิวกรรมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2559 จัดทําขึ้นภายในกรอบของแผน

ยุทธศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 แผนปฏบิัตกิารคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2559 ซึ่งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร

มหาวทิยาลัยราชธาน ี ยุทธศาสตรชาต ิยุทธศาสตรกระทรวงและเปาหมายการใหบรกิารของกระทรวง เพื่อใหคณะใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนนิพันธกจิ

ดานการพัฒนานักศึกษา และเปนกลไกในการเรงรัด กํากับตดิตามการดําเนนิงานของคณะ ซึ่งไดผานกระบวนการประชุมกรรมการบรหิารคณะเพื่อพิจารณา

ปรับแผนใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา ประจําปการศึกษา 2559 นี้  

คณะนําผลการดําเนินงานในปการศึกษาที่ผานมา คําแนะนําจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการฝาย

กจิการนักศกึษา คณะกรรมการตรวจคุณภาพการศกึษาภายใน มาประกอบการพจิารณาจัดทําแผนปฏบิัตกิารเพื่อใหมคีวามเหมาะสมกับสภาพการณอยูเสมอ  

คณะวิศวกรรมศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวา แแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2559 ฉบับนี้จะใชเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนนิพันธกจิของมหาวทิยาลัย เพื่อใหบรรลุตามวสิัยทัศนของมหาวทิยาลัยตอไป   

 

 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร   

มหาวทิยาลัยราชธานี 
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ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน พันธกจิ และวัตถุประสงค  

 

ปรัชญา 

 เดนดวยความรู ควบคูปฏบิัตกิาร บนพื้นฐานแหงคุณธรรม 

 

ปณิธาน 

 คณาจารยมคีวามเช่ือและมุงม่ันที่จะเตรยีมและผลิตผูประกอบวชิาชีพวศิวกรรม เพื่อมุงเนนใหบัณฑิตมคีุณภาพใหสามารถปรับตัวในการดําเนนิชีวิตใน

สังคมไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 

วสิัยทัศน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนองคกรการเรียนรูที่มุงสรางบัณฑิตใหมีความรูทางดานชาง  เปนผูกอปรไปดวยความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  มี

จรยิธรรม  คุณธรรมและสามารถเปนผูนําในวชิาชีพและไดมกีารพัฒนาอยูเสมอใหเปนสากลและปจจุบันตลอดเวลา  

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง  

2. พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและสนับสนุนเอื้อตอการจัดการเรยีนการสอนใหทันสมัย  

3. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการดานวศิวกรรมศาสตรสูความเปนสากล  

4. ผลติบัณฑติใหมคีวามคดิ  สามารถวเิคราะห  เปนผูนําและมกีารเรยีนพัฒนาตลอดชีวติ  

5. สงเสรมิสนับสนุนใหมกีารวจัิยเพื่อใหเกดิความรูใหม ๆ  
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6. ใหบรกิารวิชาการทางดานวศิวกรรมแกชุมชน  

7. สรางใหเกดิอุดมการณ ความสามัคค ีและความรวมมอืในองคกร  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑติ ที่มคีวามรูพื้นฐานทางดานวิศวกรรมศาสตรเปนอยางด ีมคีวามชํานาญเฉพาะสาขา สามารถนําความรูความชํานาญที่ไดไปประยุกตใช

ในการทํางานอยางมปีระสทิธภิาพ  

2. เพื่อผลติบัณฑติที่มคีุณธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม และมนุษยสัมพันธอันด ีมวีนิัยในการทํางาน  มคีวามมานะ อดทน ขยัน มคีวามเช่ือม่ันในตนเอง และมี

ความสํานกึในจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทัง้ใหมคีวามรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม  

3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาและการวิจัยคนควาในดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ 

เทคโนโลยขีองประเทศ  

คณะนําผลการดําเนินงานในปการศึกษาที่ผานมา คําแนะนําจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการตรวจ

คุณภาพการศกึษาภายใน มาประกอบการพจิารณาจัดทําแผนปฏบิัตกิารเพื่อใหมคีวามเหมาะสมกับสภาพการณอยูเสมอ  

แผนยุทธศาสตร คณะวศิวกรรมศาสตร (พ.ศ.2557-2561) แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลติบัณฑติที่มีคุณภาพ   

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนางานวจัิย  งานสรางสรรค หรอืนวัตกรรมทางดานวศิวกรรมศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารวชิาการแกสังคม   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ ทํานุบํารุง และสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม   

ยุทธศาสตรที่ 5 การบรหิารจัดการที่ด ี  

 

 

แผนการจดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปีการศกึษา 2559 



ห น า  | 6 

แผนยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร (พ.ศ.2557-2561):  

ยุทธศาสตรท่ี 4  การอนุรักษ ทํานุบํารุง และสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

 

เปาประสงค:  

1. สงเสรมิใหมกีารนําการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการรวมกับการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 

2. สรางองคความรู และปลูกจิตสํานกึเกี่ยวกับการอนุรักษ ทํานุบํารุง ตลอดจนสงเสริมการเผยแพรศลิปะและวัฒนธรรมไทยของทองถิ่นอยางจรงิจัง 

3. สรางเสริมความเขาใจในศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวยวัด เปาหมาย 

ผูรับผดิชอบ 
2557 2558 2559 2560 2561 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนนิการตามระบบท่ีกําหนด 

4.1.1 มแีผนแมบทและแผนปฏบิตักิารดานการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว  

แผน 1 1 1 1 1 ฝายกจิการนักศึกษา 

4.1.2 รอยละของกจิกรรม/โครงการดานทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่บรรลุตามแผน 

รอยละ 80 80 85 85 90 ฝายกจิการนักศึกษา 

4.2 สงเสริมและอนุรักษศลิปะและวัฒนธรรม

ไทย และ วัฒนธรรมทองถิ่น 

4.2.1 จํานวนกจิกรรม/โครงการสงเสริมและ

อนุรักษศลิปะและวฒันธรรมไทย และ 

วัฒนธรรมทองถิ่นที่จดัใหกับนกัศกึษา 

โครง 

การ 

2 2 1 1 1 ฝายกจิการนักศึกษา 

4.3 พัฒนาการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศลิปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกจิกรรมนักศกึษา 

4.3.1 จํานวนกจิกรรม/โครงการดานทํานุบํารุง

ศลิปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกจิกรรมนักศกึษา 

โครง 

การ 

1 1 1 1 1 ฝายกจิการนักศึกษา 

ฝายวชิาการ 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวยวัด เปาหมาย 

ผูรับผดิชอบ 
2557 2558 2559 2560 2561 

4.4 พัฒนาการเผยแพรกจิกรรมหรือโครงการ

ดานทํานุบํารุงศลิปละและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

4.4.1 จํานวนชองทางในการประชาสมัพันธ

กจิกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ชอง 

ทาง 

1 1 1 1 1 ฝายกจิการนักศึกษา 

4.5 สงเสริมใหมกีารสรางวัฒนธรรมที่ดแีก

องคกร 

4.5.1 จํานวนกจิกรรม/โครงการที่กอใหเกดิ

วัฒนธรรมที่ดใีนองคกร 

โครง 

การ 

1 1 1 1 1 ฝายบริหาร 

 

การจัดทําแผนทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวศิวกรรมศาสตร 

 การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบและกลไก

การดําเนนิงานนี้ใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและคุณภาพ ตามปรัชญาและบรบิทของมหาวิทยาลัย รวมถงึมกีารบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการ

ผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนรากฐานการ

พัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น สอดคลองกับองคประกอบที่ 4 ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 ระดับคณะ และสถาบัน คณะ

วศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยราชธาน ีจงึไดจัดทําแผนการทํานุบํารุง ศลิปะและวัฒนธรรม ปการศกึษา 2559  ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางการทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม ของคณะฯ ใหมีความ สอดคลองกับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย และเปนการกําหนดกรอบและทิศทางการดําเนินดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางมปีระสทิธภิาพ เปนเครื่องมอืสําคัญในการตดิตามประเมนิผลการ ดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวช้ีวัดและเปาหมายของคณะ และมหาวทิยาลัย 
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วัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายเขารวมโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมคีวามพงึพอใจในเขารวมกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

กระบวนการจัดทําแผนบรกิารวชิาการ  

1. วเิคราะห แผนกลยุทธ 

2. ประชุมหนวยงาน เสนอโครงการ  

3. จัดทําแผนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

4. นําเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย  

5. ประกาศใชแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. คณะไดแผนทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่มคีวามสอดคลองกับแผนปฏบิัตกิารของคณะและมแีนวทางที่มีการปฏบิัตทิี่ชัดเจน  

2. คณะไดแนวทางการดําเนนิงานเพื่อทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนและสอดคลองกบัมหาวทิยาลัย  

3. ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอนได 

 

 

 

 

 

แผนการจดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปีการศกึษา 2559 
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ตัวบงชี้และเปาหมาย ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการทุกโครงการ  ไมนอยกวารอยละ 80 

ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมตามโครงการที่คณะดําเนนิการ ไมนอยกวา 3.51   

 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดทําแผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 

ปการศกึษา 2559 ใหมคีวามสอดคลองกับแผนปฏบิัตกิารคณะวิศวกรรมศาสตร  ปการศกึษา 2559 ที่ระบุยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธที่เกี่ยวของ

ดังนี้ 
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แผนปฏบัิติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา 2559 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษ ทํานุบํารุง และสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค (Goal) 

กลยุทธ KPIs 

ตัวที ่

ตัวชี้วัด คาเปา 

หมาย 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1) สงเสริมใหมกีารนําการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไปบูรณาการรวมกับการ

เรียนการสอนและกจิกรรม

นักศึกษา 

2) สรางองคความรู และปลูก

จติสํานึกเกี่ยวกับการ

อนุรักษ ทํานุบํารุง 

ตลอดจนสงเสริมการ

เผยแพรศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

อยางจริงจัง 

3) สรางเสริมความเขาใจใน

ศิลปะและวัฒนธรรมของ

ชาติ 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และดําเนนิการตามระบบท่ี

กําหนด 

28 

 

 

4.1.1 รอยละของกจิกรรม/

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมท่ีบรรลุตาม

แผน 

80 1) การจัดกจิกรรม/

โครงการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 

 

 

 

ฝายกจิการ

นักศึกษา 

4.2 สงเสริมและอนุรักษศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย และ 

วัฒนธรรมทองถิ่น 

29 

 

4.2.1 จํานวนกจิกรรม/

โครงการสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ 

วัฒนธรรมทองถิ่น 

1 2) โครงการโรงทานวัด

หนองปาพง 

5,000 

 

 

ฝายกจิการ

นักศึกษา 

4.3 พัฒนาการบูรณาการงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน

การสอนและกจิกรรมนักศึกษา 

30 

 

4.3.1 จํานวนกจิกรรม/

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกจิกรรม

นักศึกษา 

1 - โครงการโรงทานวัด

หนองปาพง 

 

- 

 

ฝายกจิการ

นักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค (Goal) 

กลยุทธ KPIs 

ตัวที ่

ตัวชี้วัด คาเปา 

หมาย 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

4.4 พัฒนาการเผยแพรกจิกรรม

หรือโครงการดานทํานุบํารุง

ศิลปละและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

31 

 

4.4.1 จํานวนชองทางในการ

ประชาสัมพันธกจิกรรม/

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

1 3) เว็บไซตคณะ

วศิวกรรมศาสตร 

- ฝายกจิการ

นักศึกษา 

รวม 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ   

 

แผนการจัดกจิกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2559 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 โครงการโรงทานวัดหนอง

ปาพง 

1. เพื่อสงเสรมิ สนับสนุนใหนักศกึษาและ

บุคลากรในคณะไดทําบุญรวมกัน อัน

เปนการสงเสรมิปลูกฝงคุณธรรม

จรยิธรรม 

2. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของ

นักศกึษาและบุคลากรที่มตีอการจัด

กจิกรรม 

1. นักศกึษาและบุคลากรเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80 

2. ระดับความพึงพอใจ ไมนอยกวา 

3.51  

3. จํานวนวิชาที่มกีารบูรณาการกับการ

ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมอยางนอย 

1 วชิา 

มกราคม 2560 5,000 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ 

3. เพื่อบูรณาการการทํานุบํารุง

ศลิปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอน 

 

 

  ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะวศิวกรรมศาสตร (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strengths)  

1. คณะมนีโยบายมแีผนงานโครงการที่สงเสรมิการจัดกจิกรรม ที่สอดคลองกับภารกจิดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

2. มรีะบบกลไกใหนักศกึษาเขารวมทํากจิกรรมของนักศกึษาในแตละกจิกรรม  

3. มสีโมสรนักศกึษาของคณะที่ดูแลการจัดกจิกรรมของคณะและมโีครงสรางสโมสรนักศึกษา อยางชัดเจน  

4. บุคลากรของคณะมคีวามพรอมและมศัีกยภาพในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษา  

5. มกีารจัดกจิกรรมนักศกึษาโดยการนําการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 

จุดออน (Weakness)  

1. ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถงึ และตอเนื่อง  

2. จํานวนโครงการ/กจิกรรมมนีอย 

 

 

แผนการจดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ปีการศกึษา 2559 



ห น า  | 13 

โอกาส (Opportunities)  

1. หนวยงานภายนอกเปดโอกาสใหนักศกึษาไดมสีวนรวมในการเขารวมกจิกรรม  

 

อุปสรรค (Threats)  

1. วันเวลาในการจัดกจิกรรมของหนวยงานภายนอกตรง กับการจัดการเรยีนการสอน  
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ภาคผนวก 
 

คําสั่งคณะวศิวกรรมศาสตร 

ที่ ๐๐๘/๒๕๕๘ 

เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการกจิการนกัศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร 

  

เพื่อใหการดําเนนิงานดานกจิการนักศกึษา  คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยราชธาน ีเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธผิล จงึแตงตั้งคณะกรรมการกจิการนักศกึษา  ดังรายนามตอไปนี้ 

1. รศ.อภนินัทน มัณยานนท  ประธานกรรมการ 

2. อาจารยศรัณย ตันวัฒนะพงษ กรรมการ 

3. อาจารยณัฐพงศ สอนอาจ  กรรมการ 

4. อาจารยกนกกาญจน ศรีสุรินทร  กรรมการ 

5. อาจารยโอฬาร จรุงพรสวัสดิ์ กรรมการ  

6. อาจารยจารุวรรณ สายชมภู  กรรมการและเลขานุการ 

 โดยใหคณะกรรมการมบีทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้ 

๑) กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกจิกรรมนักศกึษาใหเปนไปตามพันธกจิของมหาวทิยาลัย 

๒) ตดิตามการดําเนนิการดานกจิการนักศกึษา 

๓) รายงานสถานการณดํานนิงานการดานกจิการนักศกึษาตอคณะฯ และมหาวทิยาลัย 

๔) ปฏบิัตหินาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณบด ี

  

 ทัง้นี้ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

            สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๘ 

 

ลงชื่อ.................................................... 

                          (รองศาสตราจารย อภนิันทน มัณยานน) 

                                    คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร 
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