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ค าน า 
  

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ซึ่งมีพันธกิจด้าน
ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และพันธกิจหลักหนึ่งคือ การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรรม พันธกิจดังกล่าว คณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานและด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติตามพันธกิจได้
อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหน่วยงานและระดับ
มหาวิทยาลัย 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและข้อก าหนดของ
หน่วยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ แล้ว เห็นควรด าเนินโครงการตามพันธกิจภายใต้แนวคิดหลัก คือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทักษะความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ คือ นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ คุณธรรม และความส านึกในความเป็น
ไทย รวมถึงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ  
 คู่มือการปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้จัดท าได้มีความมุ่งหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป. 
 
 
 
        ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
           คณะครุศาสตร์   
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
        เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
1.  ท านุ หมายถึง บ ารุง, อุดหนุน (แผลงมาจาก ทะนุ) 
2.  บ ารุง หมายถึง ท าให้งอกงาม, ท าให้เจริญ 
3.  ศิลปะ หมายถึง ศิลปะเป็นกิจการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิด และ

อารมณ์จากมโนภาพที่ได้จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้น โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ ผู้อ่ืนสามารถ
เข้าใจในอุดมการณ์นั้น งานศิลปะที่มีคุณค่าจึงสร้างสรรค์ขึ้นจากการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ ปัญญาอันสูงส่ง จนมี
ความเชื่อกันว่ามนุษย์เท่านั้น เป็นผู้มีสติปัญญา จนถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญหา สร้างสรรค์งานศิลปะได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงเพ่ือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องมือ การสร้างสรรค์ให้มี
คุณค่าทางความงาม เช่น การก่อสร้างที่พักอาศัย การก่อสร้างโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

4.  วัฒนธรรม หมายถึง สื่อที่ท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะหรือลักษณะที่แสดง
ถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและ กัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่
พวกของตน 

5.  วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็น 
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจ
เสียสละ และมีส่วน ร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดี และเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิต
มหาวิทยาลัยที่น่า ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนว
ทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การมีจิตส านึก การเห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมใน การ
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและประเทศ โดยเป็นทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติ และชี้น าให้
ผู้อื่นปฏิบัติ 

ความส าคัญของหน้าที่หลักนี้ ค าว่า “ศิลปะ” หมายถึง งานสร้างสรรที่ส่งเสริมความงาม และความสุข 
แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม และเป็นเครื่องมือที่สามารถยกระดับจิตใจของผู้คน การท าความเข้าใจถึง
คุณค่าและความส าคัญของศิลปะ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนใน
สังคม ค าว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีอย่างต่อเนื่อง เช่น การคิด ความรู้สึก 
ความเชื่อ การแสดงออกที่ดีงาม อันเกิดจากการสั่ งสม เรียนรู้  และคัดสรร ส าหรับวัฒนธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สิ่งที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ 
ความคิดท่ีสามารถเป็นที่พ่ึงพิง และเป็นแบบอย่างแก่สังคมภายรอบข้างได้ ดังนั้นส าหรับสถาบันอุดมศึกษา อัน
ถือว่าเป็นแหล่งความรู้ และที่พ่ึงของชุมชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของศิลปะ และปลูกฝังวัฒธรรมที่ดีงามให้เกิดแก่ตัวนักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน อันจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างซึ่งจะน ามาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นที่พ่ึงพิงให้กันและ
กันภายใต้จิตส านึกเดียวกันของคนในสังคมต่อไป โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมของสถาบันอุดมศึกษานั้น
สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ คือ 1. การส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งจะต้องมีการด าเนินตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายตามแผน และการด าเนินการนั้นเกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อชุมชนภายในและภายนอก 2. การพัฒนา ซึ่งต้องเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่
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ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ ความสะอาดสอดคล้องกับธรรมชาติ 
และมีการจัดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่ใช้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมได้อย่างสม่ าเสมอ และการด าเนินการ
พัฒนานั้นจ าเป็นต้องวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นสิ่งชี้วัดเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาต่อไปและในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้นสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นจะต้องยึดหลัก “สุนทรียะทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม” อันหมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้และ
ความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิธีชีวิตที่งดงาม ซึ่งการสร้างสุนทรียะทาง
ศิลปะวัฒนธรรมสามารถด าเนินการโดยอาศัยหลัก “สะอาด” หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
“สุขลักษณะ” หมายถึง ปลอดภัย ไร้มลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ “สวยงาม” หมายถึง มีการจัดแต่ง
อาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ ไม่สิ้นเปลือง ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบแต่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น
ภาระกิจการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษานั้นนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาความเป็นชาติ 
และมรดกต่างๆ ที่บรรพบุรุษของชาติได้สร้างไว้ให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาให้บุคลากรและ
นักศึกษามีจิตใจที่ดีงามควบคู่กับการให้ความรู้ภายในห้องเรียน เพราะในปัจจุบันผู้คนในสังคมได้พึงประจักษ์
แล้วว่า ความรู้ หรือเทคโนโลยี ไม่ใช่สิ่งที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากแต่เป็นจิตที่ผ่านการขัดเกลา
จนดีงามต่างหาก… 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตรงกับองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือ
เป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการ
ด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา 
และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 946/2561 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติให้กับส่วน

งานที่เก่ียวข้อง 
4) ด าเนินงาน ติดตาม ผลักดัน รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

ผู้บริหาร 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน คือ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม 
ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม และได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน จ านวน 1 
ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม มี
เป้าหมายร้อยละ 85 
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แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดจ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 
 1. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ คุณธรรม และความส านึกในความเป็นไทย รวมถึง
มีความเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ เช่น โครงการวันครูแห่งชาติแห่งชาติ ปี 2562 และอบรมอัต
ลักษณ์ครูไทย จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจ านวน 1,742 คน ด าเนินโครงการ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ลานบ้านครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ณ ห้อง
ประชุมพณิชยกุล ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม) 

2. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพครู ปี 2561  จ านวน
นักศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 370 คน ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 
2561 ณ โรงเรียนหลุงกัง หมู่ที่ 6 บ้านไทรทอง ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

3. การสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการประดิษฐ์
กระทงดอกบัว มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 171 คน ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2561 ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบปีการศึกษา 2561 กิจกรรมย่อย: โครงการกลิ่นแก้วจุลจอม มรดกทาง
ปัญญาเลอค่าอาภรณ์ไทยและโครงการกลิ่นแก้วจุลจอมมรดกทางปัญญาเลอค่าอาภรณ์ไทย จ านวนนักศึกษา
และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 500 คน ด าเนินการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 
2561 ณ โดมอาคารประถมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 และสรุปผลตามตัวบ่งชี้ที่
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ การด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งน าข้อเสนอแนะเรื่องการเพ่ิมจ านวนเป้าหมายในการด าเนินโครงการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมและงบประมาณสนับสนุนโครงการเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนปฎิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562 โดยมติที่ประชุมได้มีข้อสรุปเพ่ือการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและก าหนดกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามากกว่าระดับชั้นปี
เดียว 

จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้เขียนตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานเรื่องการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ร่วมงานท างาน
ทดแทนกันได้และให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.3 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงาน 
2. ได้คู่มือให้เพ่ือนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
3. ได้คู่มือให้ผู้รับบริการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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1.4 ขอบเขตของคู่มือการปฎิบัติงาน 
 1. วันประเพณีทางพุทธศาสนา (วิสาขบูชาวันส าคัญต่างๆ 3 วัน) 
 2. ประเพณีและวัฒนธรรม (วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทงวันสงกรานต์ วันคร)ู 
   
1.5 ค าจ ากัดความ  
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาสามารถด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548 
 1.5.1 วันประเพณีทางพุทธศาสนา(วิสาขบูชาวันส าคัญต่างๆ 3 วัน) ความหมาย วันวิสาขบูชาเป็น
วันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) 
ตรงกันทั้ง 3 คราว คือ เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ 
ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ปีระกา ก่อน
พุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้
ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ต าบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้
เรียกว่า พุทธคยา เป็นต าบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย หลังจากตรัสรู้ ทรงออกประกาศ
พระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ 
(ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย) 
 1.5.2 ประเพณีและวัฒนธรรม (วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทงวันสงกรานต์ วันครู ) ความหมาย วัน
ขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่ปฏิทินปีใหม่เริ่มต้นและนับปีปฏิทินเพ่ิมขึ้นหนึ่งปี วันขึ้นปีใหม่ในปฏิทินเกรโกเรียนที่ใช้กัน
ทั่วโลกปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 1 มกราคม อนึ่ง เทศกาลปีใหม่ อาจหมายถึงวันที่นับจากวันหยุดวันแรกในสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีก่อน จนถึงวันหยุดสุดท้ายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ส าหรับชาวคริสต์จะ
หยุดตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงวันขึ้นปีใหม่ รวม 8 วัน วันลอยกระทง เป็นวันส าคัญทางศาสนาฮินดูวันหนึ่งของ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติ
ล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ บางปีเทศกาลลอยกระทงจะตรงกับเดือน
ตุลาคม เช่นปี พ.ศ. 2544 วันลอยกระทงปีนั้นตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม และจะมาตรงกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2563 
วันครู เป็นวันส าคัญส าหรับระลึกถึงความส าคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน บาง
แห่งมีการเฉลิมฉลองเพ่ือเป็นเกียรติและจัดงานเลี้ยงส าหรับครู วันที่มีวันครูในแต่ละประเทศมีการเฉลิมฉลอง
แตกต่างกันไป และแตกต่างจากวันครูโลก ซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี 
 1.5.4 คณบดี  หมายความว่า  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 1.5.5 รองคณบดี หมายความว่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 1.5.6 นักศึกษา  หมายความว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 1.5.7 สโมสรนักศึกษา หมายความว่า สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 1.5.8 การท านุบ ารุงศิลปะหมายความว่า ช่วยรักษาความเป็นชาติ และมรดกต่างๆ ที่บรรพบุรุษ
ของชาติได้สร้างไว้ให้คงอยู่สืบไปแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตใจที่ดีงามควบคู่กับ
การให้ความรู้ภายในห้องเรียน การจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
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บทที่ 2  

หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการระดับปฏิบัติการมีรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ดังนี้  
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
2.1. ด้านการปฏิบัติการ 

 (1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
 (2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความ
ต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือ
หรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา 
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐาน 
อ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 (4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
 (5) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง ต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่
เกี่ยวข้อง 
2.2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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2.3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
 (1) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ ความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 
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 2.5 โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) 

 
 หมายเหตุ ผู้เขียนปฏิบัติงาน ณ หน่วยนี้ 
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 2.6 โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity chart)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานกิจการนักศึกษา 

 (นางสาวอรดี  ) 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงาน 

งานกิจการนักศึกษา 

 (นายหัสถชัย นวนประสงค์) 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบดี  
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บทที่ 3 

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกระบวนการจัดโครงการ

หรือกิจกรรมท านุบ ารุง ศิลป วัฒนธรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึง
ปฏิบัติ ทั้งในวิธี ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานด้วย โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ 
และ รายงานผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดโครงการหรือ 
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เริ่มต้น 1 

พิจารณา 

ลงนาม 

ลงนาม
อนุญาต 

เขียนโครงการ 
/บันทึกข้อความ 

บันทึกข้อความที่
เกี่ยวข้อง 

พิจารณา 

ลงนาม 

พิมพ์รายชื่อ 

ลงนาม 

ติดต่อ 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัต ิ

ไม่อนุญาต 

อนุญาต 

3.2 ผังขั้นตอนการปฎิบตังิาน (Flow Chart) 
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วาระการประชุม 
ประชุม

เตรียมงาน 

ติดประชาสัมพันธ ์ ประชาสมัพันธ์ลงเว็บไซด ์

จัดเตรียมความพร้อม ซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ตรวจสอบความ
เรียบร้อย 

สั่งอาหารว่าง
และน้ าดืม่ 

ติดต่อสถานท่ี/เครื่องเสียง 

จัดสถานท่ี/ตกแต่ง
สถานท่ี 

ติดต่อสถานท่ี/
ส ารวจสถานท่ี
ท ากิจกรรม 

เตรียมกระเป๋ายา 

ลงทะเบียนเข้าร่ามกิจกรรม 
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ลงทะเบียนเข้าร่ามกิจกรรม 

ด าเนินกิจกรรม 

จัดเก็บสถานท่ี  

รวบรวมบลิ 

น าบิลที่ได้ มาจัด
หมวดของการเบิก   

ดูความถูกต้อง 

แม็คบิลกับกระดาษ A 4  

น าเอกสารเกี่ยวข้องมา
ประกอบการเบิก  

เขียนฏีการเบิกจ่าย ส่งเอกสารการเบิกจ่าย  พิจารณา 

ลงนาม 

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 
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น าแบบสอบถามมา
เรียงและเขียนเลข

แบบสอบถาม 

คีย์ข้อมูลลงในระบบ 
SPSS  

ประมวลผล 

สรุปผล สง่ข้อมูลส านัก
ศิลปวัฒนธรรม 

สง่ข้อมูล 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และข้อควรระวัง ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน 
3.1 ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึกข้อความ ท าเรื่องเสนอขอการขออนุมัติโครงการ 
 - เขียนบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 
 - จัดพิมพ์โครงการ 
 - ก าหนดการของกิจกรรม 
3.2 ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/ค าสั่ง 
 - หนังสือเชิญวิทยากร 
 - ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 - เอกสารการยืมเงิน 
 - บันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บันทึกข้อความขอใช้สถานที บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกข้อความขอยืมวัสดุอุปกรณ์ บันทึกข้อความขอ
ยา บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์จัดท าหนังสือไปราชการและขออนุญาตผู้ปกครอง 
3.3 จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 - น ารายชื่อมาจัดแบบฟอร์มการลงชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ (กรณีเข้าร่วมเป็นชั้นปี เป็นสาขาวิชา หรือท้ังคณะ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 - พิมพ์รายชื่อนักศึกษา (กรณีรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่จ ากัดชั้นปี หรือสาขาวิชา) 
3.4 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 - ติดต่อกับผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ กองพัฒนานักศึกษา โดยการโทรศัพท์ และ เดินไปติดต่อ ณ สถานที่ท างาน 
3.5 ประชุมวางแผนการด าเนินงานกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 - จัดท าวาระการประชุม 
 - ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
 - สรุปวาระการประชุม 
3.6 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
 - เดินติดข้อความประชาสัมพันธ์ 
 - น าข้อมูลส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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 - ลงข้อความประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม Facebook ของกลุ่มสโมสรนักศักษา 
  
3.7 จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันที่ด าเนินกิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/อาหาร/อาหารว่าง/อ่ืนๆ) 
 3.7.1 กรณีจัดกิจกรรมภายในใช้เวลา 1 วัน 
  -  จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาทิ เช่น จัดเก้าอ้ี เวที ตกแต่งสถานที่ 
  - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรม 
  - สั่งอาหารว่างและน้ าดื่ม 
 3.7.2 กรณีจัดกิจกรรมนอกในใช้เวลา 2 วัน 
  - ส ารวจสถานที่ในการท ากิจกรรมนอกสถานที่ต่างจังหวัด อาทิเช่น โรงเรียนในชนบท หรือ สถานที่ในการอบรมนักศึกษา 
  - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรม 
  - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการทั้งหมดและตราจเช็คความเรียบร้อย 
  - จัดเตรียมกระเป๋ายาส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
3.8 ด าเนินกิจกรรม 
  - ลงทะเบียนเข้าร่ามกิจกรรม 
  - ด าเนินกิจกรรม 
  - จัดเก็บสถานที ่
3.9 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ 
  - น าบิลที่ได้ มาจัดหมวดของการเบิก อาทิ เป็นบิลของวัสดุอุปกรณ์/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง/ค่าใช้สอย 
  - เช็คบิล ดูความถูกต้อง 
  - แม็คบิลกับกระดาษ A 4 
  -น าเอกสารเกี่ยวข้องมาประกอบการเบิก อาทิเช่น หนังสือไปราชการ หนังสือเชิญวิทยากร ใบรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ ก าหนดการ ภาพถ่าย 
  - เขียนฏีการการเบิกจ่าย 
  - น าเสนอรองคณบดีตรวจสอบ 
3.10 บันทึกข้อมูลแบบประเมินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 
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  - น าแบบสอบถามมาเรียงและเขียนเลขแบบสอบถาม 
  - คีย์ข้อมูลลงในระบบ SPSS  
  - ประมวลผล 
3.11 สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
  -จัดพิมพ์เอกสาร ข้อมูล สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548 

เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็น ไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ตามความสมควรใน “ระเบียบว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา” 

โดยระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและสังคม  โดยเฉพาะต่อการใช้สิทธิ เสรีภาพในการปกครอง

ตนเองตามหลักประชาธิปไตย 
(2) เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
(3) เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา 
(4) เพ่ือเป็นการส่งเสริมในกิจกรรมนักศึกษาทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพของนักศึกษาเป็นไปในลักษณะที่มุ่งท านุบ ารุงและรักษ าไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ 
(5) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(6) เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมนักศึกษาดังกล่าวได้ระบุถึงสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของนักศึกษา การจัดส่วนบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา  การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและกรรมการบริหาร ศูนย์การศึกษานอกมหาวิทยาลัยหรือวิท ยาเขต การประชุม 
ชมรม สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการการเลือกตั้ง การเงินและงบประมาณ ที่ปรึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เบ็ดเตล็ด เป็นต้น   

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบว่ากิจกรรมนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออก “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา” พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ชื่อเสียง และมารยาทอันดีงามตลอดจนความประพฤติตนร่วมกันของนักศึกษาใน “มหาวิทยาลัย โดยมี
ระบุวินัยนักศึกษาซึ่งมีเนื้อหาก าหนดให้นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือค ณะอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่ากระท าผิดจะต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้” โทษฐานความผิดวินัยนักศึกษามี 6 สถาน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความผิด
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วินัยอย่างไม่ร้ายแรง และความผิดวินัยร้ายแรง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน โดยจะมีหลักเกณฑ์ตัดคะแนนความ
ประพฤติและการให้รางวัลให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   

การด าเนินการทางวินัยในกรณีพบเห็นนักศึกษากระท าความผิดหรือบุคคลผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดของนักศึกษา การด าเนิ นการถ้าเป็น
กรณีกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควร แต่ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยร้ายแรง ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการท า
การสอบสวนวินัยนักศึกษาขึ้น และลงโทษนักศึกษาโดยผู้มีอ านาจสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และคณบดีและผู้ที่คณบดี
มอบหมายในคณะที่นักศึกษาผู้กระท าผิดสังกัด ซึ่งการลงโทษต้องลงโทษให้เป็นค าสั่ง ผู้ลงโทษต้องสั่งลงโทษให้เหมะสมกับความผิดมิให้เป็นไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือ
โทสะจิต หรือลงโทษโดยไม่มีความผิด  ในค าสั่งลงโทษให้แสดงด้วยว่าผู้ถูกลงโทษกระท าความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด ซึ่งนักศึกษาผู้นั้นมี สิทธิ์อุทธรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บัญญัติในหมวดการอุทธรณ์   
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บทที่ 4 

เทคนิคการปฎิบัติงาน 

กระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบช่วงเวลาของการด าเนินการ จัดกิจกรรมด้วยความถูกต้อง ซัดเจน ซึ่งต้องอาศัยค วามรู้ 
ประสบการณ์และทกัษะ จึงจ าเป็นต้องมีวิธี หรือเทคนิคกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและ เทคนิคในการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมและแผนในการปฏิบัติงาน 

1) ขั้นเตรียมการ 
ศึกษานโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงศึกษารูปแบบ กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึง

กัน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้กระบวนการโครงการ/กิจกรรมมีคุณภาพ 
2) ปฏิทินด าเนินกิจกรรม 
ในการด าเนินการจัดกระบวนการโครงการ/กิจกรรม จะต้องมีการเขียนปฏิทินด าเนินการจัดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม โดยก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานตลอดทั้ง

ปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงช่วงเวลาที่ก าหนด 
3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ทุกๆ กิจกรรมจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์เซิงรุกหลายช่องทาง เพ่ือให้ได้รับข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง อาทิเช่น 
- จอ LED มหาวิทยาลัย 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Line ฯลฯ 
- ระบบสารบรรณกลาง eoffice.ssru.ac.th 
- ใบปลิว 
4) เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5) ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามปฏิทินด าเนินกิจกรรมให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 



21 
 

6) ประเมินผลและสรุป 
เจ้าหน้าที่จะต้องท าการประเมินผลของแต่ละกิจกรรม โดยให้ผู้ เข้าร่วมงานตอบประเมิน ความพึงพอใจกิจกรรม อาจจะเป็นกระดาษหรือแบบประเมินออนไลน์ 

จากนั้นน าผลที่ได้มาสรุป เป็นรูปเล่มรายงานแต่ละกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติงานจึงได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม (Work flow Chart) ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขั้นเตรียมการ 

จัดท าแผนปฎิบัติการ 

ประชาสัมพันธ์

เตรียมเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผลและสรุป 

จบ 
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แผนการปฏิบัติงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แต่ละกิจกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
            

2. กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาติ 

            

3. กิจกรรมวันมาฆบูชา             

4. กิจกรรมวันสงกรานต์             

5. กิจกรรมวันวิสาขบูชา             

6. กิจกรรมวันเข้าพรรษา             

7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐             

8. โครงการวันครูแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และอบรมอัตลักษณ์ครูไทย 

            

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการประดิษฐ์กระทงดอกบัว             

10. โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญประจ าปีการศึกษา             

11.  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่             
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
ผู้ปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การจัดโครงการ/กิจกรรม จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติ ซึ่งปัญหาอุปสรรค์ในแต่ละปีนั้นก็จะแตกต่างกัน

ไป ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้ 
5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายละเอียดแสดงดังตาราง  
ตารางท่ี 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

 
หัวข้อ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

ด้านการเงินพัสดุ การด าเนินการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมนั้นจะต้อง 
ด าเนินการตามวันส าคัญของชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ที่ถูกระบุไว้ในปฏิทินไทย อาทิเซ่น วันแม่ 
แห่งชาติ ฯลฯ แต่เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ถึง 
ก าหนดจัดแต่จะต้องเร่งรัดงบประมาณ จึงต้องด าเนินการ 
ในเรื่องการเงินและพัสดุ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นงบประมาณ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ต้องด าเนินการจัดท า 
เอกสารการเงินและพัสดุโดยด่วน 

ด้านบุคคล นักศึกษาส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เอกสารไม่ครบ 
ขาดหลักฐาน 

ผู้ปฏิบัติงานท าการติดตาม/ประสานไปยังนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ สัปดาห์ก่อนจัด 
กิจกรรม 
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หัวข้อ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ด้านประชาสัมพันธ์ บุคลากรไม่ทราบข่าวการจัดกิจกรรม ท าให้มีผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมน้อย 
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลายช่องทาง เช่น 
-โซเชียลมีเดีย เช่น Youtube, Facebook, Line –ป้าย
ประชาสัมพันธ์ -ใบปลิว 
- จอ LED 
- อักษรวิ่ง 
- จอทีวีลานบ้านครู 

แบบประเมิน ในช่วงระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม จะท าการแจก 
แบบประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ 
มักไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร อีกท้ังยังสิ้นเปลือง 
 

ท าแบบประเมินออนไลนและส่งอีเมล์ไปยังบุคลากรและ 
นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยที่มีอีเมล์ @ssru.ac.th เพ่ือ
ความ รวดเร็วและประหยัดงบประมาณอีกด้วย 

ด้านกิจกรรม กิจกรรมบางกิจกรรมตรงกับวันหยุดนักศึกษาไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ 

จัดก่อนวันหยุดราชการ 
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและได้รับทราบถึงสถานการณ์ของการปฏิบัติงานการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมอันเป็นผลจากการจัดท าคู่มือครั้งนี้ เรียบร้อยแล้ว 
ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ประชุมภายในองค์กร เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของแต่ละฝ่าย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน
ตลอดทั้งกระบวนการ 

2) ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลายช่องทาง เช่น โซเชียลมีเดีย เซ่น Youtube, Facebook, 
Line, ป้าย'ประชาสัมพันธ์, ใบปลิว, จอ LED, อักษรวิ่ง 

3) ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้ตรงกับความต้องการและให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงอนุรักษ์ สืบ
สานวัฒนธรรมห้องถ่ินและวัฒนธรรมไทย 

อย่างไรก็ตามการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการจัดโครงการ/
กิจกรรมอาจมีแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีอ่ืนๆ ที่ผู้จัดท ายังมิได้กล่าวถึง ส าหรับการที่จะเลือกวิธีใดเพ่ือน่ามา
แก้ไขปัญหานี้นั้นผลสัทธ์ที่ได้ คือ การมีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการจัดโครงการ/
กิจกรรมให้ถูกต้อง 

ผลจากการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมฉบับ
นี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจ าจากงานด้านต่างๆที่ยังมี อีกมากมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวางความส าเร็จของการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้จัดท ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคู่มือฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดขอบหน้าที่คล้ายคลึงกันหรือเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือเรื่องอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 

คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ๒๕๕๙ 
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ค าสั่ง 
 
 
 
 
 



 

คําสั่งคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา

ที่      ๙๔๖/๒๕๖๑

เรื่อง   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจํา

ปการศึกษา ๒๕๖๑

___________________________

                      เพื่อใหการดําเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

บรรลุตามเปาประสงคมหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อันจะเปนรากฐานของการพัฒนานักศึกษาในกระบวนการผลิตครูวิชาชีพสูสังคม จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

                      คณะกรรมการอํานวยการ

                      ๑. คณบดีคณะครุศาสตร                                         ประธานกรรมการ

                      ๒. รองคณบดีฝายบริหาร                                         กรรมการ

                      ๓. รองคณบดีฝายวิชาการ                                        กรรมการ

                      ๔. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                               กรรมการ

                      ๕. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ                      กรรมการ

                      ๖. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ                กรรมการ

                      ๗. หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร                              กรรมการและเลขานุการ

                      หนาที่

                      ๑. อํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม

วัตถุประสงค

                      ๒. ใหคําปรึกษา เสนอแนะวิธีการดําเนินกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

                      คณะกรรมการดําเนินงาน

                      ๑. อาจารยสงกรานณ  ขุนทิพยทอง                             ประธาน

                      ๒. ผูชวยศาสตราจารยมนมนัส  สุดสิ้น                          กรรมการ

                      ๓. อาจารยธีรารัตน  ทิพยจรัสเมธา                              กรรมการ

                      ๔. อาจารยชิษณุพงศ  อินทรเกษม                               กรรมการ

                      ๕. อาจารยสิริอร  จุลทรัพย                                       กรรมการ

                      ๖. อาจารย ดร.รัชนิกร  ชลไชยะ                                 กรรมการ

                      ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงกมล  ฐิติเวส                    กรรมการ

                      ๘. อาจารยศิลปชัย  พูลคลาย                                     กรรมการ                    

                      ๙. อาจารยภาณุวัฒน  ศิวะสกุลราช                              กรรมการ 



                      หนาที่ 

                      ๑. กําหนดแผนพัฒนาและปรับปรุงดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

                      ๒. ดําเนินโครงการการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

                      ๓. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

                      คณะกรรมการประสานงาน

                      ๑. นางรวินันท พระยานอย                                     ประธานกรรมการ

                      ๒. นางกฤตติกา  ไกรแกว                                         กรรมการ

                      ๓. นางสาวกัลยา  สายประสิทธิ์                                  กรรมการ

                      ๔. นางสาวไสวรินทร  มูลจันทรหอม                            กรรมการ

                      ๕. นายอําไพร  เพชรวาว                                          กรรมการ

                      ๖. นางสาวภาสพิชญ  จันทโชติ                                   กรรมการ

                      ๗. นางสาวธิดารัตน  โชคนาคะวโร                               กรรมการ

                      ๘. นางสาวเมศินี  อยูยั่งยืน                                        กรรมการ

                      ๙. นางสาวภัทรพร  หัสดี                                           กรรมการ

                      ๑๐. นางสาวปรารถนา  บัวดิศ            กรรมการ

 ๑๑. นายหัสถชัย  นวนประสงค                                   กรรมการและเลขานุการ

                      ๑๐.  นางสาวกาญจนา  สังขชุม                                   กรรมการและผูชวย

                      หนาที่

                      ๑. ประสานงานการดําเนินงาน                      

                      ๒. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินโครงการ

                      ๓. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการรายงาน

 

   สั่ง ณ  วันที่   ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

 
(รศ.ดร.นันทิยา นอยจันทร)

คณบดีคณะครุศาสตร
14ส.ค.61  เวลา 15:11:40  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQA0A-EYANg-BCADE-AMQBC
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