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               คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

กระบวนการกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน  
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 



 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย นี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 3จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 4ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ รอบ 6,9,12 เดือน 5ประชุมคณะกรรมการฯสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6,9,12 เดือน 6น าสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 7จัดท าแบบส ารวจตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ 8จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (SAR) เพ่ือรองรับการการตรวจตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 9เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 10จัดท าแผน
ปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ (Improvement plan) 11ประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานการ 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงรกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

 
             คณะผู้จัดท า 

      27 ธันวาคม 2564  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
1. วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เริ่มตั้งแต ่1จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3จัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4ติดตาม
ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
รอบ 6,9,12 เดือน 5ประชุมคณะกรรมการฯสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 6,9,12 เดือน 6น าสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ เข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ 7จัดท าแบบส ารวจตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 8จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (SAR) เพ่ือรองรับการการ
ตรวจตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 10จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ (Improvement plan) 11ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานการ 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อนุรักษ์ หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
           สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 
          ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม หมายถึง การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
โดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดี
งาม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิด
ในจิตส านึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อม่ันในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ 
           ความเป็นไทย หมายถึง กิจกรรมหรือสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทย 
   



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
มหาวิทยาลัย 
3. ติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุศิลปะและวัฒนธรรม 

(2) คณะ/วิทยาลัย 1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
หน่วยงาน 
2. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุศิลปะและวัฒนธรรม 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ส่งวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดของพัสดุที่น ามาใช้ใน
การจัดกิจกรรมและบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา/บุคลากร/อาจารย์/ประชาชนทั่วไป   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ร่วมสร้างมูลค่า  - 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   - 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม/การให้บริการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ประกอบ
การ 

ร้านค้าที่
ส่งวัสดุ 
อุปกรณ์ 

นักศึกษา/
บุคลากร/
อาจารย์/
ประชาชน

ทั่วไป   

ชุมชน หน่วยงา
น

ภาครัฐ/
เอกชนที่

ร่วม
สร้าง
มูลค่า 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน  

7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
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       7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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      7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ค าจ ากัดความ 
       อนุรักษ ์หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
       สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1 วัน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติ
ค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
จากอธิการบดี 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3 ชั่วโมง ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. บันทึกข้อความขอเชิญ
เข้าร่วมประชุม  
2. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุม 
3. ใบเอกสารการเบิกจ่าย
อาหาร 
4. ระเบียบวาระการประชุม
ชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ค าจ ากัดความ 
       อนุรักษ ์หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
       สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5. รายงานสรุปการประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
6. ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประชุม 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และเอกลักษณ ์ระดับ
มหาวิทยาลัย 

7 วัน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
2. แผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย)
ประจ าปีการศึกษา 2564 
3. แผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ค าจ ากัดความ 
       อนุรักษ ์หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
       สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
ระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ
การอนุมัติจากอธิบการดี 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
4. บันทึกข้อความของอนุมัติ
แผน 

4. ติดตามผลการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ รอบ 6,9,12 เดือน 
 

3 ชั่วโมง ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/

วิทยาลัย 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
การด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 รอบ 
6,9,12 เดือน 
2. รายงานผลการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ระดับ
มหาวิทยาลัย รอบ 6,9,12 
เดือน 
3. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ค าจ ากัดความ 
       อนุรักษ ์หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
       สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 ระดับ
มหาวิทยาลัย รอบ 6 , 12 
เดือน 

5. ประชุมคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ ระดับมหาวิทยาลัย 
รอบ 6,9,12 เดือน 
 

3 ชั่วโมง ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ระเบียบวาระการประชุม
สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. สื่อน าเสนอการประชุม 
3. แบบฟอร์มรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม 

6. รายงานผลการด าเนินงานเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (2 ครัง/ปี) 

3 ชั่วโมง ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รายงานสรุปการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก
ฯ 

7. จัดท าแบบส ารวจตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ 

มกราคม,เมษายน
,กรกฏาคม ปี

ถัดไป 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/

วิทยาลัย 

1. แบบส ารวจรับรู้
ภาพลักษณ์ในการ
ด าเนินงานด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 
2. แบบส ารวจรับรู้
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
“เน้น 
ความเป็นวัง” 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ค าจ ากัดความ 
       อนุรักษ ์หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
       สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3. เอกสารสรุปผลส ารวจ
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ 
ความเป็นวัง” 

8. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน (SAR) เพ่ือรองรับ
การการตรวจตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7 วัน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) 
2. เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้ 
3. บันทึกข้อความน าส่ง
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

9. เข้ารับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

1 วัน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. บันทึกข้อความเข้าร่วม
รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2564 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ค าจ ากัดความ 
       อนุรักษ ์หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
       สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3. เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 

10. จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
(Improvement plan) 

2 วัน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ผลการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. แผนปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
(Improvement plan) 
3. บันทึกข้อความขอส่งแผน
ปรับปรุง/พัฒนา 
(Improvement plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

11. จดัท าคู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

5 วัน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ
งาน อนุรักษ์ สืบสาน ท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

 
 
 
 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

FM-01 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

FM-02 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

FM-03 แบบฟอร์มเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

FM-04 แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการราชวิชาด้านและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2564 

 
7.4 เอกสารอ้างอิง 

       - 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1) ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” ร้อยละ 85 

2) จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จ านวน 
3 องค์ความรู้ 
 2) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 85 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและความเป็นไทย มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ (รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน) 

มกราคม,เมษายน
,กรกฏาคม 

นายกษิดิศ คงปาน ผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 

 
 
 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารงุ

ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชชวาล์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น า
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาใช้ในหน่วยงาน  ตั้งแต่
วันที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   

  

     ให้ไว้  ณ  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

          
                                                                          (อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชชวาล์) 
      ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

     
 
 

 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ระยะ 5 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 และประจ าปีการศึกษา 2564  

(กรกฏาคม 2564-มถิุนายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย..................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ ............. กันยายน พ.ศ. .............. 
 
 

FM-01 แบบฟอร์มเล่มแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

รายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ ์(....หน่วยงาน....) ประจ าปีการศึกษา 2564 
                                                                                                   รอบ 6 เดือน         รอบ 9 เดือน          รอบ 12 เดือน                                                                                           

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

วันที่จัด
โครงกา

ร 

งบประมาณที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการ /
ฝ่าย 

1. เพื่อก าหนดแผนงานศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย “เน้นความเปน็วัง”       

ให้ใส่โครงการเอกลักษณ์ ระดับหนว่ยงาน                
3. เพื่อก าหนดแผนงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยั 

1. โครงการน้อมร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์ 
 

    
 

   
2. โครงการส่งเสริม สืบสาน  และอนุรักษ์ประเพณีไทย 
 

    
 

   
3. โครงการบูรณาการงานด้านท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  
 

    
 

   
4. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    
 

   
5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

    
 

   
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
 

    
 

   

FM-02 แบบฟอร์มรายงานผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
(กรกฏาคม 2564- มิถุนายน 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(....หน่วยงาน...) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

FM-03  แบบฟอร์มเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 

รายงานการบูรณการรายวิชาด้านศิลปะและวัฒนธรรม (....หนว่ยงาน....) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
  รอบ 6 เดือน         รอบ 9 เดือน        รอบ 12 เดือน 

                                                                                           
ล าดับ เลขที่หลักสูตร/

รายวิชาที่บูรณา
การ 

ชื่อรายวิชาการ
ที่บูรณาการ 

ผลการด าเนินงานการบูร
ณาการเข้ากับการเขียน

การสอน 

เอกสารหลักฐาน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 

 
 

FM-04  แบบฟอร์มรายงานการบูรณาการราชวิชาด้านและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2564



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

1. นางสาวจิตรานุช            เวสา                          เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. นายกษิดิศ                   คงปาน                       นักวิชาการศึกษา 
 



 

Suan Sunandha Rajabhat University 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


