
 

    

 
 

 

 

 

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. ช่ือหนวยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. ตัวช้ีวัดท่ี องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

   ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

5. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยครรชิต  พิระภาค   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

  นายกิตติพงษ  ยินดีสิทธิ์   ผูปฏิบัติงานบริหาร 

6. สอดคลองกับวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธของคณะ คือ 

 - เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพ้ืนบานและอนุรักษสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 

7. สอดคลองกับ  

- ยุทธศาสตรของคณะท่ี 2 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  - กลยุทธของคณะท่ี 2 การยกระดับ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใหมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทักษะเปนเลิศ 

และมีคุณธรรม   

- มาตรการท่ี 2.5 : สงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานรางกาย อารมณ สังคม 

สติปญญา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล 

  

8. สภาพการณและความเปนมา 

ศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีคนไทย และทุกหนวยงานของชาติจะตองใหความสำคัญในการทำนุบำรุงอนุรักษ 

ฟนฟู สืบสาน สรางสรรคและพัฒนาใหเปนสมบัติของประเทศชาติ และยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทยเพ่ือเปน

เอกลักษณของชาติ หนาท่ีสำคัญอีกประการท่ีจะตองทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ใหเปนแบบอยาง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมมือรวมแรงของนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ีของคณะ เพ่ือการอนุรักษฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรมท้ังจากโครงการ/กิจกรรมของทางคณะ และของทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จึงกำหนดแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เปนสวนหนึ่งในแผนงานของงานพัฒนา

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไวดังนี้ 

จากพันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “1. ผลิตบัณฑิต ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคูไปกับ

วิศวกรรมศาสตร ใหเปนมืออาชีพ มีความรูคูคุณธรรม ทักษะเปนเลิศ  2. พัฒนาและสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย วิชาการ รวมไปถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและ ภูมิปญญานวัตกรรม 3. เผยแพรความรู บริการทางดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการผสมผสานบนพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธ และนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง     

4. สงเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพ้ืนบานและอนุรักษ สิ่งแวดลอมของชุมชนและ

สังคมอยางยั่งยืน 5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ พรอมสรางความสุขในการ
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ทำงาน  6. พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงสูความเปนสากล เพ่ือแขงขันกับประชาคมอาเซียน” พันธกิจดาน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถือวาเปนพันธกิจหลักท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง จากผลการดำเนินงานอันเก่ียวของกับ

พันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดดำเนินงานมาอยาง

ตอเนื่องท้ังโครงการ/กิจกรรมของคณะ และโครงการ/กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย โดยเนนการสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมไทยเปนประการสำคัญ  

ดังนั้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงไดกำหนดแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เพ่ือ

เปนพันธกิจท่ีสำคัญประการหนึ่งของนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาท่ี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหเปนไปตาม

เปาหมายและเพ่ือใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ ทางฝายงานกิจการนักศึกษา

จึงไดจัดทำแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจำปการศึกษา 2563 เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกนักศึกษา และสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานดานงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป  

 

9. วัตถุประสงคของแผน  

1. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ของคณะไมนอยกวา 2 

โครงการตอ 1 ปการศึกษา 

2. มีการดำเนินโครงการไดตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ไมนอยกวารอยละ 80 

3. มีการดำเนินโครงการบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

4. โครงการดำเนินตามแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ

การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนำไปสูการสืบสานสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

10. ตัวบงช้ีความสำเร็จของแผน 

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 และขอเสนอแนะในท่ีประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 

3. ใชการประเมินจากแบบประเมินผลกอน/หลังจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน 

 

13. การช้ีวัดความสำเร็จ 

เชิงคุณภาพ 

- ใชการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหตรงตามกลุม 

งาน/โครงการ 

 - ใชการประเมินจากอาจารยท่ีปรึกษาจากพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป กอน/หลัง จากเขารวมกิจกรรม/โครงการ 

เชิงปริมาณ 

- ใชการนับจำนวนนักศึกษากลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

            .............................................ผูเสนอแผน  

         (ผูชวยศาสตราจารยครรชิต พิระภาค)    

        รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

  

 

.............................................. ผูเห็นชอบแผน 

                                                                  (รองศาสตราจารย ดร.กันต อินทุวงศ) 

                                                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ตารางปฏิทินกิจกรรม/โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม ปการศึกษา 2564 

กิจ
กร

รม
 1

1.
1 

กิจ
กร

รม
 1

1.
2 

กิจ
กร

รม
 1

1.
3 

กิจ
กร

รม
 1

1.
4 

กิจ
กร

รม
 1

1.
5 

ก.
ค.

 2
56

4 

ส.
ค.

 2
56

4 

ก.
ย.

 2
56

4 

ต.
ค.

 2
56

4 

พ.
ย.

 2
56

4 

ธ.
ค.

 2
56

4 

ม.
ค.

 2
56

5 

ก.
พ.

 2
56

5 

มี.
ค.

 2
56

5 

เม
.ย

. 2
56

5 

พ.
ค.

 2
56

5 

มิ.
ย.

 2
56

5 

1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม การประชุม

ผูปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2564 
                 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหวครูชางพระวิษณุกรรม

ประจำปการศึกษา 2564 
                 

3 โครงการสงเสริมพันธกิจสัมพันธกับชุมชนและการ

พัฒนาตามแนวพระราชดำริ ประจำปการศึกษา 

2564 
                 

4 โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต มรอ. 

2565  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ. 2565 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย : โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทำโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการเขารวมเครือขาย  

(งบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  ปการศึกษา : 2564 
 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ เปาหมายผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ สถานท่ี 

1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม การ

ประชุมผูปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2564 

ก.ค. 2564 25,000 ผู เขารวมกิจกรรมมีความรูความ

เขาใจในบริบทของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 80 และความพึง

พอใจตอการเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหวครูชางพระ

วิษณุกรรมประจำปการศึกษา 2564 

ส.ค. 2564 40,000 คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา

รวมกันสืบสานประเพณีไหวครูชาง 

นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 80 และความพึง

พอใจตอการเขารวมโครง 

การไมนอยกวารอยละ 80 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

3 โครงการสงเสริมพันธกิจสัมพันธกับชุมชนและการ

พัฒนาตามแนวพระราชดำริ ประจำปการศึกษา 

2564 

ม.ค. 2565 5,000 นักศึกษารวมทำกิจกรรมสาธารณะ

ประโยชนรวมกับชุมชนและการ

พัฒนาตามแนวพระราชดำริ 

นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 80 และความพึง

พอใจตอการเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

4 โครงการรักษา สบืสานประเพณี วันสงกรานต มรอ. 

2565  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ. 2565 

เม.ย. 

2565 

5,000 คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา

รวมสืบสานประเพณีสงกรานต 

นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 80 และความพึง

พอใจตอการเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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