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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ให้สามารถน ากระบวนการกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไปปฏิบัติ
ในรูปแบบเดียวกัน  

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

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 2561  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน 1รับทราบนโยบายแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจาก
มหาวิทยาลัย ขั้นตอน2จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขั้นตอน3จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นตอน4จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน ขั้นตอน5ตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน ขั้นตอน6จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับมหาวิทยาลัย ขั้นตอน7รวบรวม/จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน/มหาวืทยาลัย ส่งกองนโยบายและแผน ขั้นตอน8เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขั้นตอน9จัดโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นตอน10สรุปผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นตอน11เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขั้นตอน12รายงานผลการจัดโครงการ/ส่งหลักฐาน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน ขั้นตอน13รวบรวมและสรุปผลการจัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย  ขั้นตอน14

ติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6,12 
เดือน ขั้นตอน15รายงานผลและจัดส่งเหลักฐานการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านการการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน รอบ 6 ,12 เดือน ขั้นตอน16 ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
โครงการและหลักฐาน ระดับหน่วยงาน รอบ 6,12 เดือน ขั้นตอน17 จัดเก็บหลักฐาน/สรุปรายงานผล
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6 ,12 เดือน 
ระดับมหาวิทยาลัย ขั้นตอน18รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ รอบ 6 ,12 เดือนระดับมหาวิทยาลัย ขั้นตอน18ประชุมคณะ
กรรมการฯเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับมหาวิทยาลัย ขั้นตอน18สรุปข้อเสนอแนะผลการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ในปีถัดไป  ขั้นตอน19 รายงานสรุปข้อเสนอะแนะเพ่ือน าไปปรับปรุง



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ในปัถัดไป ถัดไป  ขั้นตอน
20 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (SAR) เพ่ือรองรับการการตรวจตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ถัดไป  ขั้นตอน21จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพ่ือรองรับการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ขั้นตอน22รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ขั้นตอน23รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
และขั้นตอน24จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
(Improvement plan) 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 อนุรักษ์ หมายถึง รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด 
          สืบสาน หมายถึง ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา สืบต่อ, สืบทอด 
          ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติโดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาสิ่ง
ที่ดีงาม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้
เกิดในจิตส านึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า สามารถรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ๆ 

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 

 

 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ผู้ประกอบการ ร้านค้าที่ส่งวัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดของพัสดุที่น ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมและบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา/บุคลากร/อาจารย์/ประชาชนทั่วไป   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คู่ความร่วมมือ : หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ร่วมสร้างมูลค่า  - 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   - 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม/การให้บริการด้านศลิปะ

และวัฒนธรรม 

    - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
            (ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 

 



ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ/ฝ่าย
กจิการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงงการ คณะกรรมการ อธิการบดี

1 รอบปีการศึกษา ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

คณะกรรมการมา

จากหน่วยงานจัด

การศึกษาภายใน

ทุกหน่วยงาน

คณะกรรมการ

ด าเนินงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา

1 ค าส่ัง

2 รอบปีการศึกษา
1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา

2. แผนปฏบิัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน

3. แผนปฏบิัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

แผนได้รับการ

อนุมัติจาก

อธิการบดี

แผนปฏบิัติการด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

1 เล่ม

3 รอบปีการศึกษา 1. บันทึกขอ้ความเสนอขออนุมัติโครงการ

2. (ร่าง) โครงการ

โครงการ

สอดคล้องกับ

วัตถปุระสงค์ของ

แผน

โครงการได้รับการอนุมัติ อนุมัติ

4 รอบปีการศึกษา 1. (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

2. บันทึกขอ้ความแต่งต้ังคณะกรรมการ

ภายในค าส่ังแต่ง

ค้ังคณะกรรมการ

มีรายชื่อและ

หน้าที่ในการ

ท างานที่ชัดเจน

ค าส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนิน

โครงการ

1 ค าส่ัง

5 รอบปีการศึกษา 1. บันทึกเชิญ/นัดหมายการประชุม

2. รายงานการประชุม

คณะกรรมกา

รับทราบแนวทาง

การด าเนินงาน

โครงการ

ร้อยละของผู้เขา้ร่วม

ประชุม

ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ80

มห
าว

ิทย
าลั

ย

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
จดุควบคุม 

ผู้อ านวยการ/คณบดี

ขั้น
ตอ

น

ผังกระบวนการปฎิบตัิงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏบิตังิาน : การจดัโครงกาอนุรกัษ์ สืบสาน ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

จดั
ท า

แผ
นท

 าน
ุบ า

รุง
ศิล

ปะ
แล

ะว
ัฒน

ธร
รม

กร
ะบ

วน
กา

รก
าร

เข
ียน

โค
รง

กา
ร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด (kqi) เปา้หมายผู้ด าเนินงาน

เร่ิมต้น 

จดัท ำ(ร่ำง)ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม  

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือมอบหมายงาน  

กำรปฎิบติังำนทัว่ไป  กำรตดัสินใจ    เร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังำน Work Intrucion จดุเชื่อมโยง กำรสื่อสำร สำยงำนหลกั สำยงำนย้อนกลบั สำยงำนไปและกลบั 

FM-xx-yy 

แบบฟอร์ม 

WI-xx-yy QM-xx-yy 

(ร่าง) เขียนโครงการ / เสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

ลงนาม 
อนุมตั ิ

แกไ้ข (ร่าง)เขียนโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3

ลงนาม 

อนุมตั ิ

แกไ้ข 
4 

5 

รับทราบนโยบายแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย 

จดัประชมุชีแ้จงแนวทำงกำรด ำเนินงำนและจัดท าแผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำรท ำนบุ ำรุงศลิปะ
และวฒันธรรม 

จัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 

ลงนาม 

รวบรวม/จัดส่งแผนปฏิบตัิการดา้นการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับหน่วยงาน/มหาวืทยาลัย  

จัดประชุมและมอบหมายผูร้ับผดิชอบโครงการ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2 

1 
แกไ้ข 

แกไ้ข 

อนุมตั ิ

รับทรำบ/จดัเก็บข้อมลู 

ลงนาม 

อนุมตั ิ

ลงนาม 

แกไ้ข 

อนุมตั ิ



6 รอบปีการศึกษา เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางช่องทาง

ส่ือต่างๆ เช่น Facebook , e-office ssru , 

วารสาร

ขอ้มูล

ประชาสัมพนัธ์มี

ความถกูต้อง

ช่องทางการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์

>2

ขอ้มูล

ประชาสัมพนัธ์มี

ความถกูต้องโดย

ยดึหลัก 5W1H

ช่องทางการเผยแพร่

ประชาสัมพนัธ์

>2

8 รอบปีการศึกษา 1. เอกสารสรุปความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วม

โครงการ

2. เอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการ

ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เขา้ร่วมโครงการ

>4.51

   ...................

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (KQI)

รอ้ยละของนักศึกษา

และบุคลารมีทัศนคติ 

ค่านิยม ความมีสุนทรยี์

 และวัฒนธรรมที่ดีงาม

เป้าหมาย

รอ้ยละ 85

ผู้อนุมัติ  นายอนันตชัย          เอกะ

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม

 

7

 

เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางช่องทาง

ส่ือต่างๆ เช่น Facebook , e-office ssru , 

วารสาร

 

รอบปีการศึกษา

กร
ะบ

วน
กา

รก
าร

เข
ียน

โค
รง

กา
ร

รับทราบ 

อนุมตั ิ

สิ้นสดุ 

ตรวจสอบความถูกต้อง/รายงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

8 

(ร่าง) ข้อมูลประชาสัมพันธ์ก่อนโครงการ 

ด าเนินโครงการ 

สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประชาสัมพันธ์(หลัง)โครงการ 

รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม  

จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนา(Improvement 
plan) ของโครงการ 

6 

7 

ตรวจสอบ 

แกไ้ข 

อนุญาต ิ

ประชาสัมพันธ์(ก่อน)โครงการ 

(ร่าง)  ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลังโครงการ  

ตรวจสอบ 

แกไ้ข 

อนุญาต ิ

รับทรำบ/จดัเก็บข้อมลู 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

      7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่) 
 



มหาวทิยาลัย กองนโยบายและแผน ส านักศิลปะและวฒันธรรรม คณะ/วทิยาลัย

1 พ.ค.-มิ.ย ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

คณะกรรมการมาจากหน่วยงานจดั

การศึกษาภายในทุกหน่วยงาน

คณะกรรมการ

ด าเนินงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

มหาวทิยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา

1 ค าส่ัง

3 พ.ค.-มิ.ย 1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏั

สวนสุนันทา

2. แผนปฏบิติัการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม ระดับหน่วยงาน

3. แผนปฏบิติัการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

แผนได้รับการอนุมัติจากอธกิารบดี แผนปฏบิติัการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

1 เล่ม

4 ตลอดปกีารศึกษา แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการตาม

แผนปฏบิติัการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

มีการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิติ

การด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

ผลการด าเนินตาม

แผนปฏบิติัการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

>ร้อยละ 80

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการอนุรกัษ์ สืบสาน ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

เอกสารที่เกีย่วข้อง

ตัวชี้วดั (kqi) เป้าหมายผู้ด าเนินงาน
อธกิารบดี

กา
รจ

ัดท
 าแ

ผก
าร

ขั้น
ตอ

น ผู้ส่งมอบ

จุดควบคุม 

2 คณะกรรมการับทราบแนวทางการ

ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

1. วตัถุประสงค์ของแผน ตัวบง่ชี้ และค่า

เปา้หมายความส าเร็จ

2. วตัถุประสงค์ของโครงการตัวบง่ชี้ 

และค่าเปา้หมาย ความส าเร็จของ

โครงการ

ไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ 80

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

ระเบยีบวาระการประชุมชี้แจงการจดัท า

แผนปฏบิติัการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

พ.ค.-มิ.ย ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม

เริ่มต้น 

จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานจัดท ำแผนปฏิบตัิการด้านการท านบุ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม 

ลงนำม 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดา้นการท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงำน 

การปฎิบติังานทัว่ไป  การตดัสินใจ    เร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังาน Work Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั 

FM-xx-yy 

แบบฟอร์ม 

WI-xx-yy QM-xx-yy 

จัดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรดา้นการท ำนุบ ำรงุ

สรุปผลกำรจัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม  

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ลงนำม 

รับทราบ/จดัเก็บข้อมลู 

3 

อนุมตั ิ

แกไ้ข 

แกไ้ข 

รับทรำบนโยบำยแผนงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจำกมหำวิทยำลัย 

รำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/สง่หลักฐำน ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับหน่วยงำน 

รวบรวมและสรุปผลกำรจัดโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและ

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

เผยแพรแ่ผนปฏิบัติกำรดา้นการท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

รวบรวม/จัดส่งแผนปฏิบตัิกำรดำ้นกำรดำ้นกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับหน่วยงำน/มหำวื

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรจัดโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2 

3 

4 

อนุมตั ิ

1 



5 มีการติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อหน่วยงานเจา้ภาพ

จ านวนรายงานผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนปฏบิติัการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรมต่อหน่วยงาน

เจา้ภาพ (รอบ 6,12 

เดือน)

2 คร้ัง/ปี

6 กรกฏาคม ระเบยีบวาระการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏบิติัการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม ระดับมหาวทิยาลัย

1. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วดัค

วาส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

แผนปฏบิติัการ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผน

หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ประชุม

ไม่น้อยกวา่ร้อย

ละ 80

7 กันยายน รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับดับมหาวทิยาลัย

น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินฯมาจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement)

แผนปรับปรุง/พัฒนา

คุณภาพ ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(Improvement plan)

1 แผน

เปา้หมาย

ร้อยละ 85

   ...../....../......

ผู้อนุมัติ    นายอนันตชัย                        เอกะ ตวัชี้วัดที่ส าคัญ (KQI)

ร้อยละของนักศึกษา

และบคุลารมีทัศนคต ิ

ค่านิยม ความมีสุนทรีย์

 และวัฒนธรรมที่ดงีาม

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวฒันธรรม

มกราคม,กรกฏาคม

ติด
ตา

ม
ปรั

บป
รุง

แล
ะพ

ัฒน
า

1. บนัทึกการติดตาม/รายงานผล

2. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการตาม

แผนปฏบิติัการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

3. รายงานการประชุมแจง้ผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏบิติัการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม

จัดเก็บหลักฐำน/สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6,12 เดือน ระดับ
มหำวิทยำลัย 

รำยงำนผลและจัดสง่เหลักฐำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิัติด้ำนกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับหน่วยงำน รอบ 6,12 เดือน 

ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและ
หลักฐำน ระดับหน่วยงำน รอบ 6,12 เดือน 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของ

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏบิัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รอบ รอบ 6,12 เดือนระดับมหำวิทยำลัย 

จัดเตรียมเอกสำร/หลกัฐำนเพ่ือรองรับกำรตรวจ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ

มหำวิทยำลัย 

รับกำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

สิ้นสุด 

รับทรำบผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 

จัดท ำแผนปรับปรุง/พัฒนำตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ (Improvement 

ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6,12 

เดือน 

ประชุมคณะกรรมกำรฯเพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและ

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (SAR) เพื่อ
รองรับกำรกำรตรวจตรวจประเมนิประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

สรุปข้อเสนอแนะผลกำรปรับปรงุแผนปฏิบัตกิำร
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒธรรม ระดบั

มหำวิทยำลัย ในปีถัดไป 

รับทราบ 

 

รำยงำนสรุปข้อเสนอะแนะเพื่อน ำไปปรับปรงุ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรท ำนุบ ำรงุศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับมหำวิทยำลัย ในปัถัดไป 

6 

7 

5 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

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

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รับทราบนโยบายแผนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากมหาวิทยาลัย 

พ.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

นโยบายแผนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พ.ค.-มิ.ย ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

พ.ค.-มิ.ย ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระเบยีบวาระการประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับหน่วยงาน 

พ.ค.-มิ.ย คณะ/วิทยาลัย แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับหน่วยงาน 

4.ตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน 
 

พ.ค.-มิ.ย ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระดับหน่วยงาน 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

พ.ค.-มิ.ย ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม/คณะ/

วิทยาลัย 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(FM-01) 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

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

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4. รวบรวมและสรุปผลการจัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 
 

พ.ค.-มิ.ย ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนิน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(FM-02) 

5. เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

พ.ค.-มิ.ย ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

6. จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตลอดปีการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/ส านักฯ เอกสารขออนุมัติโครงการ 

7. สรุปผลการจัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

ตลอดปีการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/ส านักฯ เอกสารสรุปผลการจัด
โครงการ 

8.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
จัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ตลอดปีการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/ส านักฯ เอกสารสรุปผลการจัด
โครงการ และการเผยแพร่ 

9. รายงานผลการจัดโครงการ/ส่ง
หลักฐาน ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน 

ตลอดปีการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/ส านักฯ 1.เอกสารสรุปผลการจัด
โครงการ  
2. ระเบียบวาระการประชุม 

10. รวบรวมและสรุปผลการจัด
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ

ตลอดปีการศึกษา ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รายงานผลการจัดโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

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

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย วัฒนธรรม ระดับ
มหาวิทยาลัย 

11. ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน) 

มกราคม
,กรกฏาคม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. บันทึกการติดตาม/
รายงานผล 
2. แบบฟอร์มสรุปรายงานผล
การด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(FM-03) 

12. รายงานผลและจัดส่งเหลัก
ฐานการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติด้านการการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
หน่วยงาน รอบ 6,12 เดือน 

มกราคม
,กรกฏาคม 

คณะ/วิทยาลัย 1. รายงานสรุปผลการจัด
โครงการ (FM-03) 

13. ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
โครงการและหลักฐาน ระดับ
หน่วยงาน รอบ 6,12 เดือน 
 

มกราคม
,กรกฏาคม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. รายงานสรุปผลการจัด
โครงการ (FM-03 

14. จัดเก็บหลักฐาน/สรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6,12 
เดือน ระดับมหาวิทยาลัย 

มกราคม
,กรกฏาคม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รอบ 6,12 เดือน 
ระดับมหาวิทยาลัย (FM-02)  
 

15. รายงานสรุปผลการ มกราคม ส านักศิลปะและ รายงานผลการด าเนินงาน



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

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

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รอบ รอบ 
6,12 เดือนระดับมหาวิทยาลัย 

,กรกฏาคม วัฒนธรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รอบ 6,12 เดือน 
ระดับมหาวิทยาลัย(FM-02) 

16. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
มหาวิทยาลัย  

มกราคม
,กรกฏาคม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระเบียบวาระการประชุม 

17. สรุปข้อเสนอแนะผลการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒธรรม ระดับ
มหาวิทยาลัย ในปีถัดไป 

มกราคม
,กรกฏาคม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระเบียบวาระการประชุม 

18. รายงานสรุปข้อเสนอะแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย ใน
ปีถัดไป 

มกราคม
,กรกฏาคม 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ระเบียบวาระการประชุม 

19. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน (SAR) เพ่ือรองรับการ
การตรวจตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

กรกฏาคม ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 

20. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน
เพ่ือรองรับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

กรกฏาคม ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 
2. หลักฐานส าหรับการตรวจ



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

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

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
21. รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. รายงานผลการด าเนินงาน 
(SAR) 

22. รับทราบผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

สิงหาคม ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

23.. จัดท าแผนปรับปรุง/พัฒนา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน (Improvement 
plan) 

กันยายน ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

แบบฟอร์มแบบแผน
ปรับปรุง/พัฒนา 
(Improvement plan) 
(FM-04) 

 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-01 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
FM-02 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
FM-03 แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
FM-04 แบบฟอร์มแบบแผนปรับปรุง/พัฒนา (Improvement plan) 

 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
       ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุศิลปะและวัฒนธรรม 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลารมีทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ระบบงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น  มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการด าเนนิงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
 

 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน 
ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  น า
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่  ๓๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นต้นไป   
 

            ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          
        
 
 

                                                                    (นายอนันตชัย    เอกะ) 
 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 

 
     
 
 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 

แผนปฏิบัตกิารด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ระยะ 5 ปี (2559 – 2563) และประจ าปีการศกึษา 2560 

(สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) 
 

 
 

 

 

คณะ/วิทยาลัย..................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 

                    
  

FM-01 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ประจ าปีการศึกษา ……. 

(สิงหาคม 2560- กรกฎาคม 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(....หน่วยงาน...) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

FM-02 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FM-03 แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ประจ าปีการศกึษา 2560 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 

ประจ าปีการศกึษา 2559 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ปีการศกึษา 

2559 

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา 

2560 

ผู้ก ากับ/ผู้จัดเกบ็ข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

        

 

FM-04 แบบฟอร์มแบบแผนปรับปรุง/พัฒนา (Improvement plan) 
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คณะผู้จัดท า 
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1. นางสาวจิตรานุช            เวสา                           เจา้หน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

2. นายกษิดิศ                   คงปาน                         นกัวิชาการศึกษา 

 



 

Sunandha Rajabhat University  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)fff 
Universityคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

(Work Manual) 
 

Suan Sunandha Rajabhat University 
UniversitySuan Sunandha 


