แผนบริหารงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง)

คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ปการศึกษา 2559

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

แผนบริหารงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และระบบและกลไก รวมถึงแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ถือเปนแนวทางหรือ
หลักเกณฑในการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการตระหนักและปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กําหนดไวอยางครบถวน และใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ชุมชน และสังคม
คณะสาธารณสุขศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากรในคณะ จะตระหนักและใหความสําคัญตอการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูนําทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูสากลสืบไป

สารบัญ

บทสรุปผูบริหาร
หนา
สารบัญ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ผูรับผิดชอบหลัก
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
การวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออน/โอกาส/ความเสี่ยง
แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบ/ตัวบงชี้/กรอบการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรม
ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงบประมาณโครงการศิลปวัฒนธรรม
กลไกที่สนับสนุนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพ6
ระบบติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะสาธารณสุขศาสตร
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บทนํา
หลักการและเหตุผล
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงานของนั
กศึกษา และบุคลากรใน
คณะสาธารณสุขศาสตร อีกทั้งยังเปนการสนองตอวัตถุประสงคมหาวิทยาลัยในการเปนศูนยรวมการอนุรักษ
และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม อันที่จะนําไปสูการเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ซึ่งแผนการทํานุบํารุงศิลป ะและ
วัฒนธรรมของ คณะสาธารณสุขศาสตร คือ
๑. โครงการ/กิจกรรมสําหรับบุคลากร คณะ สาธารณสุข ศาสตร ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เชนกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต แหงเทียนเขาพรรษา ทําบุญคณะสาธารณสุขศาสตร
๒. โครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษา และบุคลากร คณะ สาธารณสุข ศาสตร โดยเนนสงเสริมให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหนักศึกษาไดซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม
อันแสดงถึงความเปนชาติไทย โดยเนนการบูรณาการดานการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม กับกิจกรรมนักศึกษา
ดังนี้ โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม ไหวปูตา กิจกรรมทําบุญ ตักบาตรเนื่องใน
วันปใหม กิจกรรมไหวครู ถวายเทียนจําพรรษา นอกจากนี้ยังมีโครงการทําบุญคณะ
สาธารณสุขศาสตร
กิจกรรมวันสําคัญอื่นๆ เปนตน
๓. โครงการ/กิจกรรมที่คณาจารยจัดใหมีการบูรณาการระหวางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับ การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา เชน การกําหนดวันสําคัญของชาติและศาสนาไวใน course syllabus
และ สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม หรือการสอน การสนับสนุนใหนักศึกษา
ได คนควาหาความรู หรือการทําโครงงานที่เกี่ยวกับการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม เชนวิชาวิถีไทย วิถีโลก และ
ภูมิปญญาพื้นบาน/ทองถิ่น เปนตน ซึ่งการจัดโครงการทํานุบํารุงและศิลปะและวัฒนธรรมดังที่กลาวมาขางตน
จะเนนใหนักศึกษาและ บุคลากรเขามามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยใชหลักการของ PDCA ใน
การดําเนินโครงการ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ไดสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย
๒. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาคณะ สาธารณสุข ศาสตร มีความสมบูรณและความพรอมเพื่อเปนบัณฑิตที่
พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษาคณะ สาธารณสุข ศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (TQF)
๔. เพื่อบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

ผูรับผิดชอบหลัก
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง
จุดแข็ง
๑) คณะมีนโยบายและแผนกลยุทธในการสนับสนุนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจน
จุดออน
๑) คณะมีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและงานดานอื่นๆ คอนขางนอย
โดยเฉพาะ งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
๒) คณะมีกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปวัฒนธรรม และการมีผลงาน เปนที่
ยอมรับระดับชาตินอย
โอกาส
๓.
คณะสงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมของนักศึกษา และบุคลากร
แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
1. โครงการที่เกี่ยวของกับการบริการทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเปนโครงการที่มุง
สงเสริมการพัฒนา เผยแพรความรู วิจัย ศิลปวัฒนธรรมไทยแกชุมชน ทองถิ่นหรือสังคม
2. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริการทางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเปนกิจกรรมที่ ไดรับ
ความรวมมือ หรือสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินกิจกรรม เชน บุคลากร นักศึกษา ผูปกครอง
ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ ชุมชน หรือหนวยสังคมอื่นๆ เปนตน เพื่อเปนการปลูกฝง เผยแพร
สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในทองถิ่น รักและภูมิใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
3. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเปนโครงการหรื อ
กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสืบทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรม หรือการวิจัยเพื่อสนับสนุนให
นักศึกษาสามารถบูรณาการองคความรูนําไปสูการปฏิบัติ ไดตามบริบทของชุมชนทองถิ่น หรือสังคม
4. การดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรสนับสนุน
สงเสริม ผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการริเริ่ม สรางสรรคหรือเปนผูวางโครงการ เพื่อเพิ่ม ทักษะการเขียน
โครงการ การเสนอโครงการ และสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ อยางเปนขั้นเปนตอนตาม
หลัก PDCA หรือการวางแผน ( Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ ( Check) และ
การเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)
5. สนับสนุน สงเสริมใหนักศึกษาตระหนัก และเห็นความสําคัญของการมีจิตสาธารณะสามารถนํา
โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชุมชน ทองถิ่น หรือสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดเครือขายเพื่อการศึกษา สืบทอด ภูมิปญญาชาวบาน และ ศิลปะวัฒนธรรมอยางเปน
ระบบ

6. สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่มีความเปนไปไดอยางเปนรูปธรรม สามารถจ ะดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
7. ผลจากการดําเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรใหมี
ผลที่บงบอกถึงความเจริญงอกงามของนักศึกษาที่มีพัฒนาการตอเนื่องได
เชน ความคิดตอการบริการ
สาธารณะ ความรูสึกที่สังเกตเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
8. การดําเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรสนับสนุน
สงเสริมใหมีความสอดคลองกับศักยภาพ หรือสาธารณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทางปญญา
ความรู
ความคิด ทัศนคติ จิตใจ การมีน้ําใจเสียสละ การมีสวนรวมกับสังคม จิตอาสา สามารถแสดงออกใหเห็นถึงการ
เปนผูนํา และผูตามที่ดี และเปนที่พึ่งของสังคมได
องคประกอบ/ชื่อตัวบงชี้ กรอบการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบ/ชื่อตัวบงชี้
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หมายเหตุ : ตัวบงชี้ระดับคณะ

ที่มาของ
ตัวบงชี้

เปาหมาย

สกอ.

5 ขอ

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลําดับ
ผูรับผิดชอบ
การดําเนินงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน
1
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
คําสั่งหรือมติรายงานการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พิจารณาการดําเนินงานดาน ประชุม หรือหลักฐานที่
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แสดงถึงการแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2
กําหนดแนวปฏิบัติการ
คูมือหรือแนวปฏิบัติการ
คณะกรรมการพิจารณาการ
ดําเนินงานดานการทํานุ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลป ดําเนินงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสนอ
บํารุงศิลปะวัฒรธรรม
และวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารคณะ
เพื่ออนุมัติ
3
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุ พิจารณาและประกาศใชแนว แจงเวียนแนวปฏิบัติ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติการทํานุบํารุงศิลปะ
ใหกับบุคลากรรับทราบ
และวัฒนธรรม
และถือปฏิบัติ
4
ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมตาม เสนอโครงการตาม
แนวปฏิบัติการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ
ดานการทํานุบํารุง
ประจําปที่ไดรับการ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสนอ
อนุมัติ
อนุมัติตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย
5
ผูรับผิดชอบโครงการ
ดําเนินโครงการ เผยแพร
สรุปโครงการการทํานุ
โครงการและสรุปผลโครงการ บํารุงศิลปวัฒนธรรม
เสนอตอคณบดี
6
บุคลากรผูรับผิดชอบงานศิลปและ ผูชวยคณบดีสรุปผลการ
รายงานการประชุม
วัฒนธรรม
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ
ปการศึกษาและกําหนดแนว
ทางการแกไข ปรับปรุง การ
ดําเนินโครงการ หรือกิจกรรม
7
คณะกรรมการพิจารณาการ
รายงานผลการดําเนินงาน
รายงานผลการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ดานการทํานุบํารุงศิลปและ ดําเนินงานหรือรายงาน
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในรอบปการศึกษา การประชุม
เพื่อพิจารณาและกําหนดแนว
ทางแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การดําเนินงานเชิงนโยบาย
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรม

สํารวจความตองการหรือนําผลการดําเนิน
โครงการรอบป

วางแผนโครงการเพื่อเสนออนุมัติจากผูบริหาร
กําหนดแนวปฏิบัติการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

พิจารณากลั่นกรอง ปรับปรุง
แนวปฏิบัติดําเนินงานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
วาระ

พิจารณาผลการดําเนินงานใน
รอบปและกําหนดแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการ

สรุป และรายงานผลการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมแกผูบริหาร

สรุปการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลป
และวัฒนธรรม ในรอบปการศึกษา จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน

กําหนดแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรอบและทิศทางการดําเนินงาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อสงผลใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม และสามารถปรับตัวสูสังคมฐานความรู
อันเปนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕ ๙ ตามแผน ทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และแผนยุทธศาสตร ของคณะสาธารณสุขศาสตร จาก
กรอบการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาใชกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และเปนขอมูลประกอบการกําหนดดําเนิน
โครงการ กิจกรรม และรูปแบบการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สําคัญมีดังนี้
แผนงบประมาณโครงการศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ลําดับที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

วัน เดือน ป

1

กิจกรรมทําบุญปใหม

-

ม.ค. ๒๕๖๐

2

สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น (วันสงกรานต)

-

๑๑ เม.ย.๒๕๖๐

3

โครงการมหกรรมสุขภาพ

๓๐,๐๐๐

ก.พ.๒๕๖๐

4

สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น (เขาพรรษา)

-

ก.ค.๒๕๖๐

5

สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น (เขาพรรษา)

-

ต.ค.๒๕๖๐

ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ผลการประเมิน ทุกกิจกรรม ในแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําป ๒๕๕๙

ผูรับผิดชอบ
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หนวย
โครงการ/
กิจกรรม

คาเปาหมาย
มากกวา 3.51

๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งไวใน
แผนปฏิบัติการสามารถดําเนิน โครงการไดเสร็จสิ้นไมนอยกวารอยละ
๘๐

โครงการ/
กิจกรรม

รอยละ 80

๓. นักศึกษามีสวนรวมในการจัดและดําเนินโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรนาการกับกิจกรรมนักศึกษา โดยใชหลัก PDCA ทุก
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

รอยละ 80

กลไกที่สนับสนุนการดําเนินงานดานบริการทางวิชาการแกชุมชนใหแกชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพ

การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะประสบผลสําเร็จหรือเกิดประสิทธิภาพตอองคกร
ไดนั้น สิ่งสําคัญที่สนับสนุนใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จประกอบดวย
1) มีคณะกรรมการบริหารงานศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบในการ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่พิจารณาแลววาเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และประโยชนตอ
ชุมชน สังคมดวย
2) มีงบประมาณรายจายประจําปเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดความคุมคาในชุมชนสังคม
3) มีผูรับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหสามารถ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุนั้น ไดมีการ
กําหนดระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) มีการประเมินผลที่เกิดจากนักศึกษา อาจารย และบุคลากรดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในดานการนําความรู การนําไปใชประโยชน
2) มีการนําผลการประเมินการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไปพัฒนาคุณภาพดานการจัดโครงการหรือ
กิจกรรม ระบบและกลไกการใหบริการ รูปแบบการใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ งบประมาณรายจาย
และระยะเวลาในการใหบริการ
3) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
รอบปการศึกษา เพื่อนํามาสูผลการพิจารณา วิเคราะห วางแผน และการกําหนดแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน

ภาคผนวก

