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แผนปฏิบัติการ 

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 ปงบประมาณ 2564 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ขอมูลท่ัวไป 
ปรัชญา (Philosophy)  

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  วิทยาการกาวลํ้า  นําสูสากล ”  
 

ปณิธาน (Determination)  
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุงหมายท่ีจะเสริมสรางนักศึกษาใหมีความรู มีความเปนเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล สงเสริมคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ ดวยการถายทอดองคความรูใหแกสังคมในรูปแบบวิจัย ตํารา และการบริการวิชาการ  
 

วิสัยทัศน (Vision) 
คณะวิทยาการจัดการเปนคณะชั้นนําในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองคความรูไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพโดยเนนการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการกับการ

ทํางาน (WIL) และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและ

ชุมชนอยางยั่งยืน 
4. บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาสูอาเซียน 

 

นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 

1. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.2 สงเสริมใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ 

1.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
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เปาประสงค (Goals)  
1. สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพใหสอดคลองกับ Education 4.0 ใหไดมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เปนท่ีตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยการบูรณาการกับการ

ทํางาน (WIL) และการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ และใหบริการวิชาการไดตามความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และการแสดงผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. การสรางสรรคผลงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการแหงการเรียนรู 

 
อัตลักษณ 

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน” 
 

เอกลักษณ 
 

 เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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คานิยมองคกร คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในดาน “การนําองคกร” เพ่ือสรางระบบพัฒนาองคกรและบุคลากรของคณะใหมีความสุข  

ความเขมแข็ง และพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะวิทยาการจัดการจึงได กําหนดคานิยมองคกร คือ “D–H–C–S” เ พ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความเขาใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองและ 

เปนหลักคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้  

Dedicated คือ “การมีความมุง ม่ันในการปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ” แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทําหนา ท่ีการงานรวมกันดวย 

ความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

 Happy Workplace คือ “การปฏิบัติงานและใชชีวิตอยูในท่ีทํางานอยางมีความสุข” โดยใชความสุขพ้ืนฐาน 8 ประการ ไดแก สุขภาพดี (Happy Body) น้ําใจงาม (Happy 

Heart) สังคมดี (Happy Society) ผอนคลาย (Happy Relax) หาความรู (Happy Brain) มีความสงบ (Happy Soul) วินัยการใชเงิน (Happy Money) และครอบครัวดี (Happy Family) 

 Creativeness คือ “สรางสรรคส่ิงใหมๆ อยูเสมอ” ท้ังความคิดใหม แนวทางใหม ทัศนคติเชิงบวก ความเขาใจและการมองปญหาในรูปแบบใหม ซ่ึงจะทําใหเกิด 

ผลลัพธของความคิดสรางสรรคท่ีชัดเจน สงผลใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายไดรับประโยชนอยางเทาเทียม  

 Self-Development คือ “การพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมตอการเปล่ียนแปลง” ซ่ึงจะเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนตนเองดวยความเต็มใจและสมัครใจ  

โดยปราศจากความรูสึกวาถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนไดงายและเปนการพัฒนาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล  
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ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรคณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสรางองคกร คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําสวนราชการ 

สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
สมัยใหม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

สาขาวิชาการบัญชี 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

รองคณบดีฝายบริหารและมาตรฐานการศึกษา 

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และพันธกิจสัมพันธ   

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

สํานักงานคณบดี 

ผูชวยคณบดีฝายส่ือสารภาพลักษณ
องคกร 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาเเละสารสนเทศ 

ผูชวยคณบดีฝายจัดการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการ 



 

  
 

7 แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

แผนที่ยุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ นํานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดยอาศัยเทคนิคการ
พัฒนายุทธศาสตรแบบมีสวนรวม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจัดให มีการวิ เคราะหวัต ถุประสงค เชิ งกลยุทธของการดําเนินการผานมุมมองยอย 
4 ดาน ไดแก มิติผูมีสวนไดสวนเสีย มิติกระบวนการ มิติคนและความรู และมิติการเงิน โดยแยกวิเคราะหและสังเคราะหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ  
5ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน    
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานักทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพร
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

8 แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

ระบบและกลไกการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 คณะกรรมการดานศิลปวฒันธรรมและความเปนไทย  

รางคําสั่งและขออนุมัติผานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
รอบปการศึกษา คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 

ความเปนไทย 
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 

รวมกับผูมีสวนไดสวนเกี่ยวของวิเคราะหปจจัยนําเขา  
เชน นโยบายจุดเนนของมหาวิทยาลัย ปญหาอุปสรรคจาก 
ปการศึกษาที่ผานมา ความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของและ
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรคณะ 

รอบปงบประมาณ กรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 
อาจารยแตละสาขาวิชา เจาหนาที่งาน
พัฒนานักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา 

ผลการประเมินการสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย ปการศึกษาที่ผานมา 

จัดทํารางแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยรวมกับ
สาขาวิชาที่ครอบคลุมการบูรณาการเรียนการสอน วิจัย 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการสรางความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก 

ภายในเดือนกันยายน 2563 คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 

รางแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

นําเสนอแผนประจําปผานรองคณะกรรมการดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยและเสนอผาน
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
-กรณีเห็นชอบ จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทย 
-กรณีไมเห็นชอบ ปรับปรุงรางทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทยและเสนออีกครั้ง  

ภายในเดือนกันยายน 2563 คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย วาระเรื่องเพ่ือพิจารณา รับรองทําแผน 
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยประจําป 

แผนปฏิบัติการพรอมแจงเกณฑการบรรลุความสําเร็จระดับ
โครงการและระดับแผนงานใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ 
ในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ 

ภายในเดือนตุลาคม 2563 คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องการใชทํา 
แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

-ผูรับผิดชอบเขียนโครงการ ดําเนินโครงการและสรุปผล
โครงการตามเวลาที่กําหนด 
-งานประชาสัมพันธเผยแพรภาพกิจกรรมสูสาธารณชน 
ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยและชองทางอ่ืนๆ 

-ตามที่กําหนดไวในแผนฯ 
-ภายใน 1-2 สัปดาหหลังสิ้นสุดกิจกรรม  

คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทยผูรับผิดชอบโครงการ 
งานประชาสัมพันธ 

-โครงการ 
-สรุปโครงการ 
-ภาพกิจกรรมในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาสทั้งปญหา
อุปสรรคระยะเวลาการบรรลุความสําเร็จของโครงการและ 
ทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ติดตาม 2 เดือน/ครั้ง คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 

รายงานสรุปความสําเร็จในระดับโครงการและแผนงาน 

สรุปผลการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ  
เสนอกรรมการบริหารใหเสนอแนะและรับรอง  

ภายในเดือนสิงหาคม 2563 คณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 

รายงานประชุมกรรมการบริหารวาระเพ่ือพิจารณารองรับ 
ผลการดําเนินงาน 

แตงต้ังคณะกรรมการดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

วิเคราะหปจจัยการนําเขาในการ 
ทําแผนดานศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทย 

 

จัดทํารางแผนดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

 

สรุปและชี้แจงแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ดําเนินการตามแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ติดตามประเมินผล 

เสนอผลการดําเนินงาน
กรรมการบริหารคณะใหขอเสนอแนะ 

เสนอแผนตอ
กรรมการบริหาร

เพ่ือพิจารณา 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 



 

  
 

9 แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

 

กระบวนการทํางานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

แตงตั้งคณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

แตงตั้งคณะกรรมการดานศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย ประชุมเพ่ือจดัทําแผน กํากับ  

ติดตามการดําเนินงาน  
**โดยจัดประชุม 2 เดือน/ครั้ง** 

แตงตั้งคณะกรรมการ
ดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย  
รายงานผล 

การดําเนินงาน 
ใหคณะกรรมการ

บริหารคณะพิจารณา
และใหขอเสนอแนะ แจงผลการประชุมใหผูเก่ียวของและ

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
กอนเริ่มโครงการ/กิจกรรม 

จัดโครงการ/กิจกรรมดานศลิปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลการจดัโครงการ/กิจกรรม

ในระบบMIS 

ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทํา
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติการตามแผนในปงบประมาณ 2563 ตอคณะกรรมการบริหาร 

คณะวิทยาการจัดการ 



 

  
 

10 แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม
การเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษ
ฟนฟูและเผยแพรมรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

1. บริหารจัดการ งานสงเสริมศาสนาทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทย 

 
 
ตัวบงช้ีความสําเร็จของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 
กําหนดการประเมินความสําเร็จของโครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยโดยไดปรับมิติการประเมินความสําเร็จของโครงการเปนรอยละคือ 
 

มิติการประเมิน 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 
1.ความรูความเขาใจของกลุมเปาหมายท่ีเขารวม
โครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 90 
 

ไมนอยกวารอยละ 75 

2.ความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

 
ไมนอยกวารอยละ 75 

 
3.การนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 75 

 
ไมนอยกวารอยละ  75 

   
 

 
 



 

  
 

11 แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

ตารางแสดงตัวช้ีวัดเปาประสงคของแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีตอสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.  จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 2 ผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

12 แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2564 
 

กลยุทธ โครงการหลัก ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หมายเหตุ 
บริ หา รจั ดกา ร  งานส ง เส ริ ม
ศาสนา ทํานุบํ ารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษฟนฟู 
สืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทย 

บริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานุ
บํ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมและภู มิ
ปญญาทองถ่ิน  

ผลการดําเนินงานตามระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเปนไทย 

5 ขอ 
 

- 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และความเปนไทย เพ่ือการธํารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาตอยอดและ
สรางคุณคาใหม ตามจุดเนนและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และประเมินความสําเร็จของตัวบงชี้ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 
4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมท่ีเปนการสืบสาน ถายทอดประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณของชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือใหผูใชบริการ

ไดรับการพัฒนาท้ังดานความรูและการประพฤติตนใหเหมาะสม เกิดสุนทรียทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สรางจุดยนืทางวัฒนธรรมใหกับประเทศ  
5. มีฐานขอมูลหรือการบริการ หรือแหลงการเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปมาใชบริการได และเปนรากฐานท่ีเขมแข็งในสังคมทามกลาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สรางจุดยืนทางวัฒนธรรมใหกับประเทศ 
6. ทุกคณะจัดทําหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรูแกผูเรียน ชุมชน สังคม ในดานศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เพ่ือใหสามารถสรางโอกาส มูลคาเพ่ิม โดยนําจุดเดนของ 

อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี มาสรางคุณคาใหมหรือความไดเปรียบเชิงแขงขันใหกับประเทศบนแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจาก
ศิลปวัฒนธรรม สามารถประยุกตและผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสอดรับกับสังคมโลกสมัยใหม  
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 
 

ประเด็นยุทธศาสตรคณะ กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน เปาหมาย 
พัฒ น า ร ะ บบ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไป
ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

บริหารจัดการ งานสงเสริมศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง
การอนุรักษฟนฟู สืบสานเผยแพร
วัฒนธรรมไทย 

ผลการดําเนินงานตามระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5 ขอ 

 

 

คาเปาหมายของกิจกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตรคณะ กลยุทธ คาเปาหมายของโครงการ คาเปาหมาย 
พัฒ น า ร ะ บบ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไป
ตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

บริหารจัดการ งานสงเสริมศาสนา
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง
การอนุรักษฟนฟู สืบสานเผยแพร
วัฒนธรรมไทย 

โครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี
การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วชิาการ และการจัดกิจกรรมนักศึกษาตอโครงการดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

รอยละ 50  
จากจํานวนโครงการ 

ในแผนดานศิลปวัฒนธรรม 
และความเปนไทย 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีมีการ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรมนักศึกษาตอโครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด 

รอยละ 50 

 

 

  



 

  
 

14 แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจําปงบประมาณ 2564 

58
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพ

มัคคุเทศก (24-01-04-01)
รายได 10,400      2,160                  12,560 ต.ค.63 อ.จุรีรัตน

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 10,400      2,160       -          -           -         -           12,560          

59
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดแสง การถายภาพและการออกแบบนิทรรศการ เพื่อ

แสดงผลงานชุด : วิถีไทยที่เลือนหาย (24-01-04-02)
รายได 11,200      5,200                  16,400 ม.ค.64

ผศ.ประสิทธิ/์

ผศ.ละเอียด/

ผศ.อุทัย

60 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (24-01-04-03) รายได 39,940      4,000                  43,940 ม.ค.-ม.ีค.64

อ.ดร.ธนิษฐนันท/

อ.ปริยากร/

ผศ.ละเอียด

61 กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรมความเปนไทยยุครัตนโกสินทร (24-01-04-04) รายได 12,000      1,000                  13,000 ก.พ.64 อ.ศิริพร

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) -          63,140      10,200      -           -         -           73,340          

10,400      65,300      10,200      -           -         -           85,900          

4.1 บริหาร

จัดการงาน

สงเสริมศาสนา

ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ทั้งการอนุรักษ 

ฟนฟู สืบสาน

เผยแพร

วัฒนธรรมไทย

ผลการ

ดําเนินงาน

ตามระบบ

กลไก

ศิลปวัฒนธรรม

และความเปน

ไทย

5 ขอ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นําไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานสงเสริมศาสนา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รหัส 24-01-04

งาน : บริหารจัดการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

แผนงาน : การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึก

รวมงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4 

• รายละเอียดแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  ประจําปงบประมาณ 2564                                              

 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย ลําดับที่ ชื่อกิจกรรม
ประเภท

งบ
งบตอบแทน งบใชสอย งบวัสดุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รวมงบประมาณ วันที่ดําเนินการ ผูรับผิดชอบ


