แผนงานกิจการนักศึกษา
ประจำปการศึกษา 2564

แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

จัดทำโดย ฝายงานกิจการนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยครรชิต พิระภาค รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รวมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2564
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แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1. แผนงาน แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
2. ชวงระยะเวลา ปการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565)
3. ชื่อหนวยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ตัวชี้วัดที่ องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
5. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยครรชิต พิระภาค
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
นายกิตติพงษ ยินดีสิทธิ์
ผูปฏิบัติงานบริหาร
6. สอดคลองกับวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธของคณะ คือ
- เพื่อสงเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพื้นบานและอนุรักษสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
7. สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรของคณะที่ 2 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กลยุทธของคณะที่ 2 การยกระดับ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใหมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทักษะเปนเลิศ
และมีคุณธรรม
- มาตรการที่ 2.5 : สงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานรางกาย อารมณ สังคม
สติปญญา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
8. สภาพการณและความเปนมา
ศิลปวัฒ นธรรมเปน สิ่งที่คนไทย และทุกหนวยงานของชาติจะตองใหความสำคัญในการทำนุ บำรุงอนุรักษ
ฟนฟู สืบสาน สรางสรรคและพั ฒ นาใหเปนสมบั ติของประเทศชาติ และยังเป นการอนุรักษภูมิปญญาไทยเพื่อเปน
เอกลักษณของชาติ หนาที่สำคัญอีกประการที่จะตองทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ใหเปนแบบอยาง
โดยเฉพาะอย า งยิ่ งการร ว มมื อ ร ว มแรงของนั ก ศึ ก ษา คณาจารย และเจาหน าที่ ของคณะ เพื่ อ การอนุ รัก ษ ฟ น ฟู
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ งจากโครงการ/กิ จ กรรมของทางคณะ และของทางมหาวิ ท ยาลั ย ดั งนั้ น ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จึงกำหนดแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เปนสวนหนึ่งในแผนงานของงานพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไวดังนี้
จากพั น ธกิ จ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “1. ผลิตบัณ ฑิต ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคูไปกับ
วิศวกรรมศาสตร ใหเป น มืออาชีพ มีความรูคูคุณ ธรรม ทักษะเปน เลิศ 2. พัฒ นาและสรางนวัตกรรมสิ่งประดิ ษฐ
งานวิจัย วิชาการ รวมไปถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและ ภูมิปญญานวัตกรรม 3. เผยแพรความรู บริการทางดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการผสมผสานบนพื้นฐานของพันธกิจสัมพันธ และนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพื้นบานและอนุรักษ สิ่งแวดลอมของชุมชนและ
สังคมอยางยั่งยืน 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ พรอมสรางความสุขในการ
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ทำงาน 6. พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงสูความเปนสากล เพื่อแขงขันกับประชาคมอาเซียน” พันธกิจดาน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถือวาเปนพันธกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่ง จากผลการดำเนินงานอันเกี่ยวของกับ
พัน ธกิ จด านการทำนุ บ ำรุงศิ ล ปวัฒ นธรรมและความเป น ไทย คณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรมได ดำเนิ น งานมาอยาง
ตอเนื่องทั้งโครงการ/กิจกรรมของคณะ และโครงการ/กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย โดยเนนการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยเปนประการสำคัญ
ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงไดกำหนดแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เพื่อ
เปนพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนไปตาม
เปาหมายและเพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ ทางฝายงานกิจการนักศึกษา
จึงไดจัดทำแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกนักศึกษา และสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานดานงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป
9. วัตถุประสงคของแผน
1. เพื่อสงเสริมใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ของคณะไมนอยกวา 2
โครงการตอ 1 ปการศึกษา
2. มีการดำเนินโครงการไดตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ไมนอยกวารอยละ 80
3. มีการดำเนินโครงการบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการไมนอยกวารอยละ 80
4. โครงการดำเนินตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่ งนำไปสู การสื บ สานสรางความรู ความเข าใจในศิ ลปวัฒ นธรรม การปรับ และ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
10. ตัวบงชี้ความสำเร็จของแผน
1. มีโครงการดานการศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ไมนอยกวา 2 โครงการ
2. มีการดำเนินโครงการไมนอยกวารอยละ 80 และทุกโครงการมีการสรุปพรอมประเมินผลโครงการ
3. การดำเนินโครงการมีการบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการไมนอยกวารอยละ 80
4. การดำเนินโครงการมีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80
11. กลุมงาน / โครงการ
1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
2. งานประเพณีไทย ประเพณีสำคัญตางๆ
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12. งานติดตามประเมินผล
1. ใชการติดตามจากแผนการดำเนินงาน
2. ใชการรายงานสรุปผล และขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
3. ใชการประเมินจากแบบประเมินผลกอน/หลังจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
13. การชี้วัดความสำเร็จ
เชิงคุณภาพ
- ใชการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหตรงตามกลุม
งาน/โครงการ
- ใชการประเมินจากอาจารยที่ปรึกษาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป กอน/หลัง จากเขารวมกิจกรรม/โครงการ
เชิงปริมาณ
- ใชการนับจำนวนนักศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

.............................................ผูเสนอแผน
(ผูชวยศาสตราจารยครรชิต พิระภาค)
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

.............................................. ผูเห็นชอบแผน
(รองศาสตราจารย ดร.กันต อินทุวงศ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางปฏิทินกิจกรรม/โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม การประชุม
ผู ป กครอง และการปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษา ประจำป
การศึกษา 2564
2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหวครูชางพระวิษณุกรรม
ประจำปการศึกษา 2564
3 โครงการสงเสริมพั น ธกิจสัมพันธกับ ชุมชนและการ
พั ฒ นาตามแนวพระราชดำริ ประจำป ก ารศึ ก ษา
2564
4 โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต มรอ.
2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ. 2565

     
    
    

    






มิ.ย. 2565

พ.ค. 2565

เม.ย. 2565

มี.ค. 2565

ก.พ. 2565

ม.ค. 2565

ธ.ค. 2564

พ.ย. 2564

ต.ค. 2564

ก.ย. 2564

ส.ค. 2564

ก.ค. 2564

ปการศึกษา 2564
กิจกรรม 11.5

กิจกรรม 11.4

กิจกรรม 11.3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 11.2

ที่

กิจกรรม 11.1

ประเภทกิจกรรม
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ที่
1

2

3

4

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย : โครงการ/กิจกรรมที่จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการเขารวมเครือขาย
(งบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ปการศึกษา : 2564
โครงการ /กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ
เปาหมายผลผลิต
ตัวชี้วัดผลลัพธ
สถานที่
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม การ
ก.ค. 2564 25,000 ผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมมี ค วามรู ค วาม นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา คณะเทคโนโลยี
ประชุมผูปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษา
เขาใจในบริบทของคณะเทคโนโลยี รอยละ 80 และความพึง
อุตสาหกรรม
ประจำปการศึกษา 2564
อุตสาหกรรม
พอใจตอการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหวครูชางพระ
ส.ค. 2564 40,000 คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา คณะเทคโนโลยี
วิษณุกรรมประจำปการศึกษา 2564
รวมกันสืบสานประเพณีไหวครูชาง รอยละ 80 และความพึง
อุตสาหกรรม
พอใจตอการเขารวมโครง
การไมนอยกวารอยละ 80
โครงการสงเสริมพันธกิจสัมพันธกับชุมชนและการ ม.ค. 2565
5,000
นักศึกษารวมทำกิจกรรมสาธารณะ นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา คณะเทคโนโลยี
พัฒนาตามแนวพระราชดำริ ประจำปการศึกษา
ประโยชนรวมกับชุมชนและการ
รอยละ 80 และความพึง
อุตสาหกรรม
2564
พัฒนาตามแนวพระราชดำริ
พอใจตอการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต มรอ.
เม.ย.
5,000
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา คณะเทคโนโลยี
2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
2565
รวมสืบสานประเพณีสงกรานต
รอยละ 80 และความพึง
อุตสาหกรรม
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ. 2565
พอใจตอการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80

7

