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ก 

 
ค าน า 

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ๑) กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับนักศึกษาเพ่ือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถาบันโดย
สถาบันและสโมสร  ๒) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา และตระหนักในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นทุกสถาบันจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยแต่ละสถาบันอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน 
และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยเฉพาะภูมิปัญญา
สาธารณสุขประจ าถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  
    
 

  คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 
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สารบัญ 
 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
หลักการและเหตุผล ๑ 
ความหมายของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าประสงค์ ๒ 
อัตลักษณ์บัณฑิต ๒ 
เอกลักษณ์ของสถาบัน ๓ 
นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๓ 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๓ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ ๖ 
ระบบกลไกท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๙ 
ภาคผนวก  
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้รับผิดชอบด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๑๑ 
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หลักการและเหตุผล 
              จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายทั่วไปที่เป็นอุดมการณ์ของการศึกษา 
หรือปรัชญาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในมิติต่างๆ ที่ถือว่าส าคัญทางการศึกษา ได้แก่
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมและเนื่องจากจุดเน้นในส่วนนี้อาจจะท าให้เกิดการแปลความไป
ได้ว่า มุ่งพัฒนา “ปัจเจกบุคคล” เพียงด้านเดียว ฉะนั้นจึงได้ก าหนดต่อไปว่า การพัฒนาดังกล่าวนั้นมุ่งให้คน
ไทย “มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” การเพ่ิมมิติด้าน
สังคมนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีความสมดุลระหว่างส่วน บุคคลและส่วนรวม  
            สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเปนตองมีการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันเพ่ือใหสถาบันด าเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน 
มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
             การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นทุกสถาบันจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยแต่ละสถาบันอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน 
และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญา
สาธารณสุขประจ าถิ่น ให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น  

 
ความหมายของการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          ศิลปะ หมายถึ ง งานสร้างสรรค์ที่ ส่ งเสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อม  และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
        วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล 
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของ
วัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  
            วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจ
เสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของ
สถาบันที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการ
ด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสม 
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 การท านุศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดท า

แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส านึก การเห็นคุณค่า และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยว
ของกับศิลปและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศ เพื่อให้ได้กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช เพ่ื อหล่อหลอมให้
นักศึกษามีคุณสมบัติตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามจุดเน้นตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

ปรัชญา (Philosophy) 

 จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผสานความรู้สู่ชุมชน พัฒนาก าลังคน ให้มีคุณภาพ เพ่ือให้การบริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ปณิธาน (Determination) 

มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชนด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย ์

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพ่ือชุมชน ชั้นน าของอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 

 (๑) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 (๒) วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และน าความรู้นั้น

ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ   

 (๓) พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน  

 (๔) ส่งเสริมและทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 (๕) บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

ค่านิยมร่วม (Share value) 

 M = Mastery เป็นนายตนเอง 

 O = Originality  เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

 P = People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 
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 H = Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม 

อัตลักษณ์ (Identity) 

 บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชน และสังคม

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองระบบบริการสุขภาพและอาเซียน  

และบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเป็นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลัก 

ธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สากล และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ บนพ้ืนฐานการดูแล

ด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ 

๒. มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาสุข

ภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

๓. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ/อาเซียน 

๔. เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ (Strategy) 

๑. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพและลูกค้าและมี

มาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบการใช้การเรียนการสอนให้สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ 

๓. พัฒนากระบวนการเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรมให้บริการด้วย 

หัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔. พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ๕. เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ในระดับชาติ/

อาเซียน 

 ๖. เร่งรัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 

๓ 
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 ๗. พัฒนาความร่วมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 

 ๘. การพัฒนาศูนย์การฝึกอบรมและสาธารณสุขระดับสากลด้านบริการวิชาการและ เพ่ือสุขภาวะ

ชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน 

 ๙. ยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากร ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/อาเซียน 

 ๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมในทุกประเด็น 

 ๑๑. พัฒนาระบบนิเวศน์ความเป็นอุดมศึกษาสีเขียว 

 ๑๒. พัฒนาการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ ทุกรูปแบบเพื่อสร้างความผูกพันอันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วน 

 ๑๓. พัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพภายใต้ค่านิยมร่วมและอัตลักษณ์ 

ของสถาบัน 

 ๑๔. พัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้มีศักยภาพในการสนับสนุนงานตามพันธกิจของวิทยาลัยที่ทัน 

ต่อสถานการณ ์
  

อัตลักษณ์บัณฑิต “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
 หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหา และความทุกข์ของ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก 
 

เอกลักษณ์ของสถาบัน “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน (Community Health 
System)” 
 หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือตอบสนองระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งเหตุปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ 
 

นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการท านุป ารุงศิลปวัฒนธรรมของ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวช

ศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและพันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จึง
ได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  

๑. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก การเห็นคุณค่า และการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและประเทศ 

๒. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น และประเทศ แก่บุคลากรและนักศึกษา ด้วยการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการด าเนินการ
ตามพันธกิจของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  
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๓. ส่งเสริมเผยแพร่นโยบายและแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเทศของ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 

๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการและเผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมคณะ
สาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์แก่สาธารณชน 

๕. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ของท้องถิ่นและ
ประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 
คณะอนุกรรมการด้านกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 รายช่ือคณะอนุกรรมการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา  
  (๑) นายวิชาญ ภิบาล     วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   ประธาน 
       จังหวัดยะลา   
  (๒) นางเลิศลักษณ์ เรืองทอง   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  กรรมการ 
       จังหวัดยะลา 
                     (๓) นายศักดา... 
  (๓) นายศักดา ไชยวงค ์   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  กรรมการ 
       จังหวัดพิษณุโลก  
  (๔) นางสาวจุฑามา ผุนลาวงศ์   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   กรรมการ 
       จังหวัดพิษณุโลก  
  (5) นางบุปผาวัลย์ ทิมเวียง   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   กรรมการ 
       จังหวัดอุบลราชธานี  
  (6) นายศุภณัฐ ปัญญาพ่อรณชัย   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   กรรมการ 
       จังหวัดอุบลราชธานี  
  (7) นางสาวประไพจิตร ชุมแวงวาปี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   กรรมการ 
       จังหวัดขอนแก่น  
  (8) นายธีระ ศุกอุดมผล    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   กรรมการ 
       จังหวัดขอนแก่น  
  (9) นายญาณวุฒิ ฉัตรชินวุฒิ        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   กรรมการ 
       จังหวัดสุพรรณบุรี 
   (10) นางสาวณัฐปภัสร์ เจียรภักษ์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร   กรรมการ 
       จังหวัดสุพรรณบุรี  
  (๑1) นายธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  กรรมการ 
       จังหวัดตรัง  
   (12) นายนภชา สิงห์วีรธรรม   วิทยาลัยเทคโนโลยีทางแพทย์  กรรมการ 
       และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
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  (๑3) นางสาวลินภัสร์ รตันวิบรูย์สุข วิทยาลัยเทคโนโลยีทางแพทย์  กรรมการ 
       และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
  (14) นางสาวศิริวรรณ วันทอง   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  กรรมการ  
       จังหวัดชลบุร ี
  (15) นางสาวพัชรี ประทุมแย้ม   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  กรรมการ 
       จังหวัดปราจีนบุรี  
  (16) นางอุบลทิพย์ ไชยแสง   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  กรรมการ
       จังหวัดยะลา         และเลขานุการ  
  (17) นางสาวนัสริน อาลีตีมัน   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  กรรมการ
       จังหวัดยะลา        และเลขานุการ 
 หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.วางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานักศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ 
เช่น พรบ. แผนพัฒนาอุดมศึกษา บัณฑิตอุดมคติไทย ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. ก าหนดแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน  และการประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓. ก าหนดแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เน้นกิจกรรมที่พัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔ . ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  
และสหเวชศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๕. ติดตาม/ สนับสนุน และประเมินผล  การจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นตามแนวทาง
ที่ก าหนด 
 ๖. บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในคณะ และหน่วยงานภายนอก 
 ๗. สรุปผลการด าเนินงาน  พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค  และแนวทางการพัฒนา 
 ๘. จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 ๙. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ร่วมกัน
วิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพ  ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภาการพยาบาล  สรุปได้ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันการศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 เกณฑ์มาตรฐาน : 

๑. ก านดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

การด าเนินงานด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการโดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คอยควบคุม ก ากับ และกระตุ้น ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ในแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือธรรมรงค์ไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์  
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขไทย และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่า ช่วยกันรักษาให้คงอยู่ถึงลูกหลาน โดยอาจเป็นโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย บริการ
วิชาการ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภายใต้ระบบกลไกด้านการท านุบ ารุงศิลปวั ฒนธรรมที่ก าหนด  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินการจัดท าระบบและ 
กลไก เพ่ือให้ครอบคลุม และสะดวกในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 

๕ 

๙ 
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ระบบกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์  
สถาบันพระบรมราชชนก 

 

องค์ประกอบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

กลไก ค าอธิบาย หลักฐานการ
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ อ่ืนๆ 

INPUT 1. ผู้บริหารก าหนด
นโยบาย ในการ
ด าเนินงาน ด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหาร/
อนุกรรมการ
วิชาการ คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
และสหเวช
ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

อนุกรรมการ
วิชาการ คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ และสห
เวชศาสตร์ 
ก าหนดนโยบาย
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 
 
 

นโยบายการ
ด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

2. อนุกรรมการ
วิชาการ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
และสหเวชศาสตร์
วางแผนการ
ปฏิบัติงานเสนอ
แผนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

อนุกรรมการ
วิชาการ คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
และสหเวช
ศาสตร์ 

จัดสรร
งบประมาณ
และ
ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 (ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม) 
- ค าสั่ง
อนุกรรมการ
วิชาการ คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ และสห
เวชศาสตร์ 
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องค์ประกอบ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
กลไก ค าอธิบาย หลักฐานการ

ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ อ่ืนๆ 
PROCESS 1. ถ่ายทอดแผนกล

ยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ให้กับบุคลากร และ
นักศึกษาทุกระดับ  
และด าเนินการ
วางแผนงาน / 
โครงการด้านท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

อนุกรรมการ
วิชาการ คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
และสหเวช
ศาสตร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าใจใน
พันธกิจแล้ว
น าไปใช้ในการ
ก าหนดแนว
ทางการ
ด าเนินงานและ
การจัดท า
แผนงาน / 
โครงการด้านท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ของคณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ และสห
เวชศาสตร์  
 
 
 
 

2. ส่งเสริมให้
บุคลากร และ
นักศึกษาน า
แผนปฏิบัติการด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู่
การปฏิบัติ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / 
โครงการ 

จัดสรร
งบประมาณ
และ
ทรัพยากร 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / 
โครงการน า
แผนปฏิบัติการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมสู่การ
ปฏิบัติ 
 
 

- แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
๒๕๖๔ 
- หลักฐานการ
ด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง  

3. การบูรณาการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับ
การจัดการเรียน
การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / 
โครงการ 

 
 
 
 

เพ่ือบูรณาการ
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน 
 
 
 

โครงการ / 
กิจกรรม / 
ภาพประกอบ / 
สรุปโครงการ 
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องค์ประกอบ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
กลไก ค าอธิบาย หลักฐานการ

ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ อ่ืนๆ 
PROCESS 

(ต่อ) 
4. การเผยแพร่
กิจกรรม หรือการ
บริการด้านท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / 
โครงการ 
 
 

กิจกรรม
ติดตามผล
การ
ด าเนินงาน 

เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรม หรือ
หรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
 
 

โครงการ / ภาพ
กิจกรรม / สรุป
โครงการ 
 
 
 

5. ก ากับ ควบคุม 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

อนุกรรมการ
วิชาการ คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
และสหเวช
ศาสตร์ 

 เพ่ือควบคุม 
ก ากับ ติดตาม ให้
ด าเนินการตาม
แผนงาน / 
โครงการที่
ก าหนดไว้ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
รายงานตาม
แผนงาน / 
โครงการ 
 

OUTPUT 1. จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนงาน / 
โครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว 

 จัดท า
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและสรุปผล
การด าเนินงาน 

รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน 

FEEDBACK 1. น าผลการ
ด าเนินงานมา
วิเคราะห์ และ
จัดท าแผนพัฒนาใน
รอบต่อไป 

  เพ่ือน าผลการ
ด าเนินงานมา
จัดท าแผนพัฒนา
ในรอบต่อไป 

แผนท านุบ ารุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 



 

 

ระบบและกลไกท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

เริ่มต้น 

ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ / นโยบาย / ทิศทางการ
ด าเนินงาน 

อนุกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวช
ศาสตร์ 

วางแผนกลยุทธ์ด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะ  

และวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ 
การบูรณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม กับ

การจัดการเรียนการสอนและพันธกิจของคณะ 

การเผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

สิ้นสุดกระบวนการ 

น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
ปรับปรุง 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

ก ากับ ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 

INPUT 

PROCESS 

FEEDBAC
K 

OUTPUT 



 

 

ระบบ 
กลไก 

รายละเอียดการปฏบิัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 งานพัฒนานักศึกษาและท านบุ ารุงฯจะรา่ง
ค าสั่งและขออนุมัติผ่านรองบริการวิชาการ
และผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

ภายใน 1เดือน
หลังมีการ
เปลี่ยนแปลง
กรรมการ 

งานพัฒนา
นักศึกษาและท านุ
บ ารุงฯ  

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

 ร่วมกับผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง วิเคราะห ์ปัจจยั
น าเข้า เช่น นโยบาย จุดเน้นของวิทยาลยั 
ปัญหาอุปสรรคจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
ความต้องการของผู้มีส่วนเกีย่วข้องและความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก 

ภายในเดือน 
สิงหาคม 

กรรมการท านุฯ 
ภาควิชาอาจารย ์
เจ้าหน้าที่ งาน
พัฒนาน.ศ และ 
ตัวแทนนักศึกษา 

ผลการประเมิน
การสนับสนุน
กิจกรรมท านุฯปี
การศึกษาที่ผา่นมา 

 จัดท าร่างแผนปฏิบัตกิารร่วมกับภาควิชา ที่
ครอบคลุมการบูรณาการ การเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาน.ศ. 
และการสร้างร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก 

ภายในเดือน
กันยายน 

กรรมการท านุฯ 
ภาควิชา 

ร่างแผนปฏิบัติการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 น าเสนอแผนประจ าปีผ่านรองบริการวิชาการ 
และเสนอผ่านกรรมการบรหิาร เพื่อพิจารณา 
-กรณีเห็นชอบจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
-กรณีไม่เห็นชอบปรับปรุงร่างแผนปฏิบตัิการ
และเสนออีกครั้ง 
 

ภายในเดือน
ตุลาคม 

กรรมการท านุฯ รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร วาระเร่ือง
เพื่อพิจารณา 
รับรองแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

 ประกาศใช้แผนพร้อมแจ้งเกณฑ์การบรรลุ
ความส าเร็จระดับโครงการและระดบั
แผนงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ในที่
ประชุมอาจารย ์

ภายในเดือน
ตุลาคม 

กรรมการท านุฯ ประกาศวิทยาลยัฯ 
เร่ืองการใช้ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 -ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการ ด าเนินโครงการ 
และสรุปผลโครงการตามเวลาที่ก าหนด 
-งานประชาสัมพันธ์เผยแพรภ่าพกิจกรรมสู่
สาธารณชนผ่านเว็ปไชด์ของวิทยาลยั และ
ช่องทางอื่นๆ 

-ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนฯ 
-ภายใน 1-2 
สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดกิจกรรม 

-กรรมการท านุฯ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
-งาน
ประชาสัมพันธ ์

-โครงการ 
-สรุปโครงการ 
-ภาพกิจกรรม
ในเว็ปไซด์ของ
วิทยาลยั 

 ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นราย
ไตรมาส ทั้ง ปัญหาอุปสรรคระยะเวลา การ
บรรลุความส าเร็จของโครงการและ
แผนปฏิบัติการ 

เดือน ธ.ค, 
เมย. และ มยิ. 

กรรมการท านุฯ รายงานสรุป
ความส าเร็จใน
ระดับโครงการ 
และแผนงาน 

 สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
เสนอกรรมการ บริหารให้ข้อเสนอแนะและ
รับรอง 

ภายในเดือน
สิงหาคม 

กรรมการท านุฯ รายงานประชุม
กรรมการบริหาร
วาระเพื่อพิจารณา
รับรองผลการ
ด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

วิเคราะห์ปัจจยัน าเขา้ในการท า
แผนปฏิบตัิการ 

จัดท ารา่งแผนปฏิบตั ิ
ท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรม 

 

เสนอแผนต่อ
กรรมการบริหาร
เพ่ือพิจารณา 

ประกาศใชแ้ผนปฏิบตัิการ 

ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 

ติดตามประเมินผล 

เสนอผลการด าเนินงาน 
กรรมการบรหิารใหข้้อเสนอแนะ 

ไม่ห็น
ชอบ 

เห็นชอบ 
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