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ค ำน ำ 

 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานการจัดโครงการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุปรสงค์เพ่ือให้เห็นถึงขั้นตอนในการท างาน ตลอดจนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม ซึ่งขึ้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ที่มอบให้กับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนิการตามพันธกิจ  ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะ
เป็นประโยชนืแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่มากก็น้อย ซึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงาน
เล่มนี้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
 

                                                                                           นางสาวราตรี  ศรีโรจน ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหน่วยสนับสนุนการด าเนินงนตามพันธกิจด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามนโยบาย  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการจัดโครงการกิจกรรมตามแผนของ
ปฏิบัติราชการให้กับมหาวิทยาลัย 
 กระบวนการจัดโครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่
ละเอียดอยู่ภายในกรอบการปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็ว ทันตามเว ลาที่ก าหนด  ซึ่งการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมนั้นมุ่งเน้นทุกด้าน ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ทาง
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจะด าเนินโครงการกิจกรรมในครบทุกด้าน 
 จากความเป็นมา กล่าวได้ว่าความจ าเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามดัชนีตัวชี้วะด
การประเมินคุรภาพและคาวามโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตัวชี้วัด FB12 (1) หน่วยงานมี
การก าหนดมาตรฐาน กลไกหรือากรวางระบบงานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหน้าที่ ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ส านักงาน ป.ป.ช.) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 32547 ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่
บุคลากรและผู้ปฏ้บัติงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใช้เปนแนวทงปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถใช้เป็นคู่มือมาตรฐานได้ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้ปฏิบติงนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถด าเนินการโครงการกิจกรรมแทนกันได้ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 

 
ขอบเขต 
 คู่มือส าหรับปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ใช้ในการด าเนินการจัดโครงการ
กิจกรรมให้ครบกระบวนการและตามขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมาวางแผนการด าเนินการจัดดครงการกิจกรรมที่
มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินโครงการกิจกรรม 
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บทที่ 2 
โครงสร้ำงส ำนักศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

 
 

ควำมเป็นมำของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
วิทยำลัยครูพระนครเข้าเป็นหน่วยประเคราะห์ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ตั้งส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น
หน่วยประเคราะห์ดังกล่าว จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูพระนครส าหรับกรมการฝึกหัดครู
นั้นถือว่าวิทยาลัยครูมีภารกิจหลักส าคัญประการหนึ่งคือส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดย
เรียกว่า"ศูนย์วัฒนธรรมวิทยำลัยครูพระนคร" มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยรับนโยบายจากกรมการฝึกหัดครูและส านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเริ่มก่อตั้งขึ้นตามพระราชาบัญญัติวิทยาลัยครู จนกระทั่งวิทยาลัยครูได้เปลี่ยน 
เป็น สถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏตลอดมาและเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ได้มีประกาศตามราชกิจจานุเบกษาให้ส านัก
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องมีภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการท านุบ ารุง           ศิล
วัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๘-๙ ของส านักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏที่ว่าด้วยส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านที่เกี่ยวกับคน ภูมิปัญญา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วิถีชีวิตไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีการแสดงออกระบบความหมายและคุณค่า
อันจะน าสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจรวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพ่ือการด ารงชีวิตที่เหมาะสมใน
ภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันทั้งนี้โดยบูรณาการกระบวนการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดประสาน
ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จึงเป็นหน่วยงานส าคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพของบุคคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของ
วัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือน ามาปรับปรุงให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน เพ่ือ
สร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรมจริยธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลานและน ามาสืบสานเพื่อพัฒนาต่อไป 
 
พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัย
ครูตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยในมาตรา ๗ ก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการได้แก่ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะวิชา 
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ในส่วนของส านักงานอธิการบดี อาจแบ่งออกเป็นแผนกและคณะวิชาอาจมีภาควิชาได้ดังนั้นเมื่อ
มาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ระบุว่าการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูตามมาตรา ๗ นั้นให้ท า
เป็นประกาศกระทรงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศมีการ
แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนครครั้งแรกตามประกาศลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู (ฉบับท่ี ๒) 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าวใช้บังคับจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และ
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนครฉบับใหม่ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูแต่ละแห่งโดยการ
แก้ไขมาตรา ๗ เดิม และให้ใช้มาตรา ๗ ใหม ่ซึ่งวิทยาลัยครูแต่ละแห่งจะมีส่วนราชการ ได้แก่ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะวิชา 
๓. หน่วยงานที่เรียกชื่อย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการ 

         การแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๗ นั้น ในมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวให้จัดท าเป็นประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา จากบทบัญญัติของกฏหมายทั้ง ๒ มาตรา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงยกเลิกประกาศการแบ่งส่วนราชการเดิมและให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ ซึ่ง ประกาศเมื่อ
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๓๐ ให้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนคร ดังนี้ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะครุศาสตร์ 
๓. คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
๔. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
๖. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 
๘. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
๙. ส านักกิจการนักศึกษา 
๑๐. ส านักวางแผนและพัฒนา 
๑๑. ส านักส่งเสริมวิชาการ 
เมื่อมีการประกาศให้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาฉบับ

กฤษฎีกาเล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ระบุว่าสถาบันอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้ 
๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. บัณฑิตวิทยาลัย 
๓. คณะ 
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๔. ส านักวิจัย 
๕. หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

 
        จากข้อความดังกล่าว ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนฐานะจากหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเพ่ื อการ
ส่งเสริมวิชาการเป็นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แต่การแบ่งส่วนราชการยังคงเป็นไป
ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งคงใช้บังคับจนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ 
 

          เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการในสถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แบ่งส่วนราชการ
ของสถาบันราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานหลัก ๑๑ หน่วยดังนี้ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 
๒. คณะครุศาสตร์ 
๓. คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
๔. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๕. คณะวิชาวิทยาการจัดการ 
๖. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗. ส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
๘. ส านักกิจการนักศึกษา 
๙. ส านักวางแผนและพัฒนา 
๑๐. ส านักศิลปวัฒนธรรม 
๑๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

        การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานหลักตั้งแต่ (๓)-(๑๑) แต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงาน
เดียว คือส านักเลขานุการ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักศิลปวัฒนธรรมด าเนินการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้จัดแบ่งส่วนในส านักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

๑. กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 
o งานธุรการและเลขานุการ 
o งานการเงินและพัสดุ 
o งานการเจ้าหน้าที่ 

๒. กลุ่มงำนข้อมูลและสำรสนเทศ 
o งานระบบข้อมูล 
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o งานค้นคว้า วิจัย 
o งานประชาสัมพันธ์ 

๓. กลุ่มงำนส่งเสริมและเผยแพร่ 
o งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ 
o งานพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
o งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 
o งานจริยธรรม 

๔. กลุ่มงำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
o งานหอวัฒนธรรม 
o งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

 
ผู้บังคับบัญชำรับผิดชอบในส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
          ในส่วนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งรับผิดชอบส านักศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ปรากฏหลักฐานที่บันทึกไว้จาก 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ นับแต่มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มีฐานะเป็น
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการจนเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ ชื่อ
ว่า "ส านักศิลปะและวัฒนธรรม" ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
๑.   นางอารี  ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๒๗ - ก.ค.๒๕๓๑ 
๒. นางอารี  ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๓๑ - พ.ค.๒๕๓๒ 
๓. นางบุญมา  เบญญศรี  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๒ - พ.ค.๒๕๓๖ 
๔. นางบุญมา  เบญญศรี  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๖ - พ.ค.๒๕๔๐ 
๕. นางบุญมา  เบญญศรี  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๐ - มิ.ย.๒๕๔๒ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  ช านาญดี ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม มิ.ย.๒๕๔๒ -มิ.ย.๒๕๔๘ 
๗. รองศาสตราจารย์.กฤษณา ศักดิ์ศรี  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๘ - ม.ค.๒๕๕๒ 

๘. นายประวิทย์  ขาวปลื้ม     ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ก.พ.๒๕๕๒ –ก.พ.๒๕๖๐ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรม  ก.พ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน 
 
คติพจน์ 

ปญฺญา นราน  รตน  "ปัญญาเป็นแก้วของนรชน" 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ ถ่ายทอด ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญา 
๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่าง ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
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๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชมท้องถิ่น 
๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

ค่ำนิยม 
 

ค่านิยมในการปฏิบัติงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม คือ Culture โดย หมายถึง ให้บุคลากรและ
นักศึกษาทุกคน ตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรมและร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคมทั้ง
ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวน าให้เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

C = Creativity   มีความคิดสร้างสรรค์ 
U = Unity  มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
L = Local and Internationalize ท างานด้วยความมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน   
                              และสากล 
T = Teamwork  ท างานเป็นทีม 
U = Utilize Culture  ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 
R = Responsibility  มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
E = Excellence  เน้นสู่ความเป็นเลิศ 

 
กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร มีหน้าที่ควบคุมและด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 
ด้านอ่ืนๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนาบุคลากรของส านักให้มีศักยภาพส าหรับส่งเสริม
เผยแพร่ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ จัดท าโครงการและแผนงานด้านการศึกษา
ค้นคว้ากับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด าเนินการประสานงานการจัดศิลปวัฒนธรรมและ
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมอ่ืน ด าเนินการจัดกิจกรรม (Event) ให้เชื่อมต่อ
กันอย่างมีระบบด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดท าการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการ
ตอบสนองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จัดท า
แผนพัฒนาส านักศิลปะและวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปี 
ด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล สรุป ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม ซึ่งส านักงานผู้อ านวยการได้
มอบหมายให้ส่วนราชการต่อไปนี้เป็นผู้ดูแลและจัดการตลอดจนให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑ งำนบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณงานติดต่อประสานงาน งาน 
นโยบาย และแผน งานการเงินงานสวัสดิการ งานประชุม งานประกันคุณภาพ 
           ๑.๒ กลุ่มงำนข้อมูลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดหอวัฒนธรรมหรือศูนย์
วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวเป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางวัฒนธรรม 
           ๑.๓ กลุ่มงำนศูนย์วัฒนธรรม มีหน้าที่จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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และภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและ
ภายนอก พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้วย 
           ๑.๔ งำนศูนย์รไีซเคิลและบอนไซ มีหน้าที่ประสานงาน ให้บริการ จัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นและจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และด าเนินการพัฒนาสื่อเอกสารเพื่อการเผยแพร่ โครงการ 
           ๑.๕ งำนสถำบันวิทยำกรโขน มีหน้าที่ประสานงาน ด าเนินการฝึกอบรม จัดท าข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาสื่อเอกสารเพ่ือการเผยแพร่โครงการ 

 
ปรัชญำ 

สืบสานวัฒนธรรม  น าภูมิปัญญาสู่สากล 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จะมีความเป็นเลิศด้าน

การอนุรักษ์  พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล  เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณธรรมของบัณฑิต
และของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ  

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  และเป็นแหล่งเรียนรู้
และบริหารจัดการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า  วิจัย  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  เพ่ือ
พัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและให้บริการวิชาการแก่สังคม 

๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
๕. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป 
๖. สนับสนุน  ยกย่อง  บุคคลดีเด่นด้านศาสนา  ภูมิปัญญา  และศิลปวัฒนธรรม 
๗. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสืบสาน  อนุรักษ์  ถ่ายทอด  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญา 
๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 
๓. เพ่ือยกย่อง  เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่างทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นหน่วยงานส าคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพ
ของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน  ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือน ามาปรับปรุงให้เข้ากับ
สภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน  เพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรม  จริยธรรมและเกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน 
 นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรมยังสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาและชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งบ่มเพาะอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
นักศึกษา ชุมชน เป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดังนั้นกิจกรรมการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมนับว่าเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการของศูนย์วัฒนธรรมพระนครอย่างหนึ่ง 
 กิจกรรมด้านหนึ่ งที่ส าคัญของส านักศิลปวัฒนธรรม คือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง
ภายในประเทศและสู่นานาชาติ  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมการแสดงเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงให้การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยในนามของชมรมศิลปวัฒนธรรม  และการแสดง 
ประกอบด้วย นักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า  อาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน  ร่วมด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว  ซึ่งนักศึกษาในชมรมหลายคนได้รับรางวัลการันตีในความสามารถระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัล 
 กำรจัดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรแบ่งงำนและก ำหนดต ำแหน่งในส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. งานบริหารทั่วไป 
๑.๑  นโยบายและแผน 
 ๑.๑.๑  งานวางแผน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๑.๑.๒  ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานของ 
  หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของส านักฯ หรือมหาวิทยาลัย 
 ๑.๑.๓  ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนหรือกิจกรรมข้างต้นให้เป็นไปตามแผนงาน 
 ๑.๑.๔  จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา  และแผนกลยุทธ์ของส านัก 
 ๑.๑.๕  บันทึกข้อมูลการของบประมาณประจ าปีตามโครงการ/กิจกรรม ทางออนไลน์ 
 ๑.๑.๖  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ๑.๑.๗  จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทางออนไลน์ และรายงานประจ าปี 
 ๑.๑.๘  ติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ 
 ๑.๑.๙  รายงานผลแบบติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

      ๑.๒. งานบริหารส านักงาน/งานบุคคล 
  ๑.๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ระบบงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็น   

แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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๑.๒.๒ มอบหมาย  ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  ติดตามและให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๑.๒.๓  ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
         เพ่ือให้เกิดความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อ  

ผู้รับบริการ 
       ๑.๒.๔  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะ ต่อคณะท างานต่าง ๆ และผู้มาติดต่อ 
       ๑.๒.๕  ก ากับ  ดูแล  วิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการ  เอกสารและสรุปประเด็นก่อน 

เสนอผู้บริหาร 
       ๑.๒.๖  ประสานและด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชุมในส านัก 
      ๑.๒.๗  อ านวยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์และนักศึกษา 
      ๑.๒.๘  ก ากับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของส านัก 
       ๑.๒.๙  จัดวางระบบงานและอัตราก าลังของหน่วยงานให้สดคล้องกับภารกิจ  เพื่อให้การ 

ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
       ๑.๒.๑๐ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับ 

บัญชา  เพ่ือให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
       ๑.๒.๑๑  รายงานผลความส าเร็จ ปัญหา  อุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาต่อ 

 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
       ๑.๒.๑๒ น าเสนอแนวทาง  แผนการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาในการ 

 ผลิตผลงานหรือการบริการที่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
       ๑.๒.๑๓ ประสานและด าเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาความดีความชอบของ 

เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
      ๑.๓  งานธุรการ 
       ๑.๓.๑  รบัลงทะเบียนในหนังสือราชการ  e-office ภายใน 
  ๑.๓.๒  ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก 
  ๑.๓.๓  เสนอหนังสือราชการเพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักลงนาม/สั่งการ 
  ๑.๓.๔  จัดเก็บเอกสารที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยเข้าแฟ้มตามระบบงานสารบรรณ 
  ๑.๓.๕  ตรวจสอบใบลาป่วย  ลากิจ  ลาพักผ่อนและลงบันทึกสถิติการลาของบุคลากรภายใน  
                               ส านัก 
  ๑.๓.๖  ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานการลาของบุคลากรในส านัก  ส าหรับการพิจารณา  
                               ความดีความชอบ 
  ๑.๓.๗  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการในส านักฯ 
  ๑.๓.๘  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของส านักฯ 
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  ๑.๓.๙  ด าเนินการลงตารางประชุมของผู้อ านวยการส านักฯ 
  ๑.๓.๑๐  ด าเนินการรับและส่งเอกสารต่าง ๆ ของส านักฯ 
  ๑.๓.๑๑  ด าเนินการรับ-ส่งเอกสารจดหมายทางไปรษณีย์ 
  ๑.๓.๑๒  ด าเนินการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสาร 
  ๑.๓.๑๓  ด าเนินงานจัดท าค าสั่งโครงการ/กิจกรรม พร้อมจัดพิมพ์ 
  ๑.๓.๑๔  ส่งส าเนาเอกสาร/แจ้งเวียนหนังสือราชการให้บุคลากรภายในส านักฯ/หน่วยงานอื่น  
                                 ได้รับทราบทาง e-office 
  ๑.๓.๑๕  ให้บริการข้อมูล/อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ 
  ๑.๓.๑๖  อ านวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมกิจรัตน์ภร 
  ๑.๓.๑๗  รับ-ส่ง โทรศัพท์/โทรสาร 
  ๑.๓.๑๘  จัดท ารายงานประจ าปีของส านักฯ 
  ๑.๓.๑๙  ประสานและด าเนินงานเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ 
  ๑.๓.๒๐  ติดต่อประสานงานและติดตามเรื่อง 
  ๑.๓.๒๑  เตรียมวาระการประชุม 
  ๑.๓.๒๒  เตรียมเอกสารการประชุม  
  ๑.๓.๒๓  จดบันทึกการประชุม 
  ๑.๓.๒๔  จัดท ารายงานการประชุม 
  ๑.๓.๒๕  จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงเว็บไซต์ของส านัก 
 ๑.๔  งานการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ 
  ๑.๔.๑  การจัดท าค าของบประมาณ 
  ๑.๔.๒  รายงานระบบการใช้งบประมาณเสนอท่ีประชุมส านักฯ 
  ๑.๔.๓  ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๔.๔  ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๔.๕  คุมทะเบียนเอกสารใบปะหน้าเบิกจ่าย (ใบสีส้ม) ผ่านระบบ E-GP 
  ๑.๔.๖  ส าเนาเอกสารประกอบการอนุมัติเบิก-จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๔.๗  ด าเนินการเรื่องการยืมเงินทดรองราชการ 
  ๑.๔.๘  ติดตามและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 
  ๑.๔.๙  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ 
  ๑.๔.๑๐  ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการสอบราคาและเสนอราคา 
  ๑.๔.๑๑  ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์ตามโครงการ 
  ๑.๔.๑๒  บันทึกการจัดซื้อ-จัดจ้าง ลงในระบบ EGP 
  ๑.๔.๑๓  ด าเนินการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่าย 
  ๑.๔.๑๔  จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ 
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  ๑.๔.๑๕  จัดท าเบิก-จ่ายวัสดุส านักงาน 
  ๑.๔.๑๖  จัดท ารายงานตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัย 
  ๑.๔.๑๗  ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ 
  ๑.๔.๑๘  แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ในส านักฯ กรณีช ารุดเสียหาย 
  ๑.๔.๑๙  ดูแลรักษาครุภัณฑ์โขนและดนตรีไทย 
  ๑.๔.๒๐  ดูแลความเรียบร้อยครุภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๔.๒๑  ให้บริการในการขอยืมใช้พัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงานให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
 ๑.๕  งานประกันคุณภาพ 
  ๑.๕.๑  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพของส านัก 
  ๑.๕.๒  ประสานงานขอข้อมูลจากบุคลากรในส านักเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในงานประกันคุณภาพ 
  ๑.๕.๓  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของส านัก 
  ๑.๕.๔  จัดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในส านัก 
  ๑.๕.๕  จัดเก็บเอกสารและข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในงานประกัน และ กพร. 
  ๑.๕.๖  รายงานผลการปฏิบัติงานราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฎพระนคร (กพร.) ทุกไตรมาส 
  ๑.๕.๗  ด าเนินการจัดท ารายงานประเมินตนเองของส านัก (SAR) 
  ๑.๕.๘  จัดท าคู่มือควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของส านัก 
  ๑.๕.๙  จัดท าแผนควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของส านัก 
  ๑.๕.๑๐  จัดท ารายงานควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงของส านัก 
  ๑.๕.๑๑  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๕.๑๒  ด าเนินการเตรียมงานและจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๕.๑๓  จัดท าประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

๒. งานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปะฯ 
๒.๑ การให้บริการวิชาการ 

๒.๑.๑ จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
๒.๑.๒ งานจัดแสดงสื่อศิลปวัฒธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
๒.๑.๓ บริการข้อมูลและสื่อศิลปวัฒธรรม 
๒.๑.๔ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การด าเนินงาน การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
๒.๑.๕ รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือประกอบการพัฒนาและแนวทางการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
๒.๑.๖ เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศและต่างประเทศ  ให้เกิดการเรียนรู้   

และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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๒.๑.๗ วางแผนและร่วมด าเนินการโครงการสร้าง  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

๒.๑.๘ วางแผนและด าเนินการประกวดแข่งขันและการแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๑.๙ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือ   
          ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
๒.๑.๑๐  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่  

    เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน 
๒.๑.๑๑  จัดท าแบบประเมินกิจกรรม 
๒.๑.๑๒  แจกและเก็บแบบสอบถามการท ากิจกรรม 
๒.๑.๑๓  วิเคราะห์ประมวลผล SPSS จากการท ากิจกรรม เพ่ือสรุปรายงานผลกิจกรรม 

     ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ 
๒.๒.๑ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักฯ 
๒.๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านัก บนระบบ website และ Fanpage 
๒.๒.๓ จัดท าป้ายโปสเตอร์ 
๒.๒.๔ บันทึกภาพกิจกรรม 
๒.๒.๕ จัดท ารูปภาพกิจกรรมของส านักฯ เพ่ือเผยแพร่ website และ Fanpage 
๒.๒.๖ ตอบข้อสงสัยใน Fanpage 
๒.๒.๗ จัดท าวารสารวิชาการ 
๒.๒.๘ จัดท าคลังความรู้ (KM) 

    ๒.๓. สารสนเทศ 
 ๒.๓.๑  ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 
 ๒.๓.๒  เพ่ิมข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์ 
 ๒.๓.๓  ติดตั้งอุปกรณ์ IT 
 ๒.๓.๔  ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
 ๒.๓.๕  งานติดตั้งระบบ/ส ารองข้อมูล 
 ๒.๓.๖  ถ่ายวิดิโอ/ตัดต่อ/กราฟฟิค จัดท าสื่อศิลปวัฒนธรรม 
    ๒.๔  พัฒนาอัตลักษณ์ (ท าบุญใส่บาตร) 
 ๒.๔.๑  จัดท าโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ 
 ๒.๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
 ๒.๔.๓  ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 ๒.๔.๔  ด าเนินงานตามแผนโครงการฯ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒.๔.๕  ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๒.๔.๖  บันทึกข้อมูลในแฟ้มสะสมงานอาจารย์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ๓.  งานศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 
      ๓.๑  งานดูแลไม้ดัดบอนไซ 
  ๓.๑.๑ ดูแลไม้ดัดบอนไซอาคารเรียนรวมฯและเรือนไทย 

๓.๑.๒ ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไม้ดัดบอนไซ 
๓.๑.๓ ประสานงานการจัดท าหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนและการอบรมระยะสั้น 
๓.๑.๔ จัดอบรมการท าไม้ดัดบอนไซ 
๓.๑.๕ ประสานงานผู้เข้าอบรม 
๓.๑.๖ จัดท าแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓.๑.๗ ให้บริการด้านความรู้และปฏิบัติการ 
๓.๑.๘ จัดท าระบบบริหารแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ด้านทัศนียภาพ 

๔.  งานสถาบันโขน 
     ๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ 

๔.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงและอบรมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องดนตรีไทย/โขน/หุ่น
ละครเล็ก 

๔.๑.๒ รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการพัฒนางานและแนวทาง OTOP  
 เครื่องดนตรีไทย/โขน/หุ่นละครเล็ก 

๔.๑.๓ ประสานงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
๔.๑.๔ วางแผนและจัดสร้างโครงการอบรม/ผลิตโขน หุ่น ดนตรีไทย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่

ถูกต้องได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๔.๑.๕ วางแผน ควบคุมการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการ

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๔.๑.๖  จัดอบรมให้ความรู้การท าเครื่องดนตรีไทย OTOP 
๔.๑.๗  จัดอบรมให้ความรู้การท าหัวโขน 
๔.๑.๘  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาหัวโขน หุ่นละครเล็กและเครื่องดนตรีไทย 
๔.๑.๙  บริหารจัดการซ่อมแซม หัวโขน หุ่นละครเล็กและเครื่องดนตรีไทย 
๔.๑.๑๐ บริหารจัดการการจัดตั้งศูนย์จ าหน่วยเครื่องดนตรีไทย OTOP และผลิตภัณฑ์ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม 
      ๔.๒  นิทรรศการ 
  ๔.๒.๑  บริการให้ยืมครุภัณฑ์หัวโขน เครื่องดนตรีไทย หุ่นละครเล็ก 
  ๔.๒.๒  ประสานงานเผยแพร่กิจกรรมการแถลงต่างประเทศ 
  ๔.๒.๓  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  ๔.๒.๔  วางแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน 
  ๔.๒.๕  ประสานงานบุคลากรและนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
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  ๔.๒.๖  ด าเนินการจัดรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ 
  ๔.๒.๗  จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทุกครั้ง 
  ๔.๒.๘  จัดกิจกรรมเก่ียวกับประเพณีไทย ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
  ๔.๒.๙  ประสานงานเครือข่ายวัฒนธรรม 
  ๔.๒.๑๐  ร่วมจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติด้านวัฒนธรรม  ๑๔  สถาบัน 
  ๔.๒.๑๑  บริหารจัดการการรับงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมหน่วยงานภายในและภายนอก 
  ๔.๒.๑๒  ดูแล  บ ารุงรักษาครุภัณฑ์การแสองของส านักให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  ๔.๒.๑๓  ออกแบบ  คิดสร้างสรรค์ชุดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

๕.  งานศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
     ๕.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์และเรือนไทย) 

๕.๑.๑ บริการน าชมพิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทยให้แก่นักศึกษา  บุคลากรและบุคคลภายนอก 
๕.๑.๒ การดูแลรักษาเปิด-ปิดพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนดูแล ตรวจเช็คระบบไฟ เครื่องปรับอากาศ  

และสิ่งอ านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
๕.๑.๓  บริการน าชมบ้านเรือนไทย 
๕.๑.๔  ดูแลประสานงานพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
๕.๑.๕  อ านวยความสะดวกให้บุคคลและหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์เข้าชม   
          พิพิธภัณฑ์ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
๕.๑.๖  อ านวยความสะดวกให้บุคคลทั่วไปสักการะพระพุทธเจ้าองค์ด าทองอุไรสักการะพระ 
          บรมสารีริกธาตุชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 
๕.๑.๗  อ านวยความสะดวกเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  งานส านักศิลปวัฒนธรรมให้กับ 
         นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
๕.๑.๘  ดูแล บ ารุง รักษาครุภัณฑ์ในแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๕.๑.๙  การจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ 

 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน (SWOT  Analysis) 

จุดแข็ง  (Strength) 
๑. มีเอกลักษณ์ด้านการแสดงดนตรีไทย  หุ่นละครเล็ก  โขน  เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา

และวงการศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 
๒. มีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถบูรณาการได้อย่างพอเพียง   
     เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดงานด้านวัฒนธรรมที่ครบครัน 
๓. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เป็นไป 
     ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
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จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ขาดความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะ   
๒. บุคลากรขาดความรู้  ความช านาญในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. บุคลากรไม่ได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งของตน เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ มา 
    ปฏิบัติงานพัสดุ  นักวิชาการเงิน ปฏิบัติงานธุรการ  นักวิชาการศึกษา ออกแสดงดนตรี   
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  มาถ่ายภาพ  ฯลฯ 
๔. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ท าให้บุคลากรบางต าแหน่งรับภาระงาน 
    มากเกินไป 
๕. โครงสร้างหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร 
๖. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ แต่ขาดทักษะในงานด้าน     
    อ่ืน ๆ  และไม่สามารถท างานทดแทนกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๗. สถานที่ไม่เหมาะสม คับแคบ ไม่เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ห่างไกลจุด 
    ศูนย์กลางของหน่วยงาน  ควรสนับสนุนห้องจัดนิทรรศการ  ห้องเก็บเครื่องดนตรี   
    หัวโขน  อุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ 
๘. สถานที่ตั้งของหน่วยงานภายในสถาบันฯ ไม่อยู่ที่เดียวกัน ท าให้ยากต่อการติดต่อ 
    ประสานงาน 

โอกำส (Opportunity) 
๑.  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี  เช่นการจัดกิจกรรมและการได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานอื่น 

๒. การเดินทางสะดวกและเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
๓. บุคลากรมีความสามารถทางด้านดนตรีไทย  มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สามารถส่งประกวด  
     และเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก  
๔. สามารถบูรณาการทรัพยากรโดยให้ความร่วมมือกับสาขาต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
อุปสรรค (Threat) 

๑. มีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่  สถานที่ท างานคับแคบ  ขาดเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เช่น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๓. งบประมาณต่อหัวส าหรับบุคลากรในการไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกไม่เพียงพอ ท า 
      ให้เสียโอกาสในการได้ความรู้ใหม่ ๆ ส าหรับการพัฒนาหน่วยงาน 
๔. ข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยและของกระทรวงการคลัง  
     เคร่งครัดเกินไปท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 

 



๑๗ 

 

โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง/ต ำแหน่ง ของส ำนกัศิลปะและวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (1) 

งำนข้อมลูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (3) งำนบริหำรทั่วไป (3) งำนศูนย์วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว (3) 

งำนศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ (1) งำนสถำบันวชิำกำรโขน (1) 

1.  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) 1.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1) 1.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1) 
2.  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) 2.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)  
3.  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร (1) 3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิัติการ (1) 
)) 

หมายเหตุ:  ปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครองต าแหน่ง        จ านวน 11 อัตรา จ าแนกประเภท ดังนี้ 
 1.  ข้าราชการ (สายสนับสนุน) จ านวน  1  อัตรา 
 2.  พนักงานมหาวิทยาลยั (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จ านวน  5  อัตรา 
 3.  พนักงานมหาวิทยาลยั (เงินรายได้) จ านวน  4  อัตรา  

1.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (1)              1.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร (1) 

1.  นางสุนิภา  เสือเปรยีว 
2.  นางสาวสลลิา  ศรีสลวย 
3.  นางสาวขวัญใจ  อรัณยกานนท ์
4.  นางสาวสุชาวดี  ภูมิชูชิต (คนงาน) 

1.  นางสาวราตรี  ศรโีรจน ์
2.  นางสาววรุณยุพา  ศรรีักษา 
3.  นายนริทธิก์  จันทร์ทอง 
 

1.  นางฐิติรัตน์  อินทร์ปรุง 
2.  นางสาวกาณฑิฐ  ศรสีอาด 
3.  นายพันธกานต์  แสงอ่อน 
4.  นายแจ้ง  โดยพิมาย (คนงานเรือนไทย ลูกจา้งรายวัน) 



๑๘ 

 

 
อำคำรสถำนที่ 
 ตำรำงท่ี  ๔  ข้อมูลอำคำรสถำนที่แสดงพื้นที่ใช้สอยของส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๓ อำคำร พุทธวิชชำลัย มีพื้นที่ ใช้สอบจ ำนวน ๗ 
ห้อง ประกอบด้วย 
 ห้องที่ ๑  ห้อง ๓๐๑ ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 ห้องที่ ๒ ห้อง ๓๐๒ ห้องส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
      และฝ่ำยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 ห้องที่ ๓  ห้อง ๓๐๓ ห้องฝ่ำยข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 
 ห้องที่ ๔ ห้อง ๓๐๔ ห้องประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ห้องที่ ๕ ห้อง ๓๐๕ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑ 
 ห้องที่ ๖ ห้อง ๓๑๓ ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทยและดนตรีอำเซียน 
 ห้องที่ ๗ ห้อง ๓๑๔ ห้องจัดเลี้ยงและเก็บเอกสำร 
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ระบบ กลไก และนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  

๑. ด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พระนคร 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนอ านวยความสะดวกด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๓. การค้นคว้าวิจัยและน าผลงานเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก 
๔. พัฒนาส านักศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งข้อมูลการค้นคว้าวิจัยและน าผลงานเผยแพร่ทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
๕. ประสานงานและส่งเสริมให้ส านักศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งบริการทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและ

ชุมชนในงานพิธีต่างๆและการแสดง 
๖. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของส านักศิลปวัฒนธรรม 
๗. จัดท าคู่มือการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
๘. สร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เห็น

ความส าคัญและความจ าเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. จัดท ารายงานการะประเมินตนเองจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกและภายใน 

 
กำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองและจาก
ข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินไปวางแผนพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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บทที่ 3 
วิธีปฏิบัต ิ

 
วิธีปฏิบัติ 
 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามวิธี ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานโดยมีหน้าที่ต้อง
พัฒนาปฏิบัติให้ค าปรึกษาค าแนะน าตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามหลักเกณฑ์
ขณะปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ปรัชญำ 
 สืบสานวัฒนธรรม น าภูมิปัญญาสู่สากล 
 
วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ. 2561 ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะมีความเป็นเลิศด้าน
การอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล  เพี่อคงไว้ซึ่งคุณธรรมของบัณฑิตและ
ของชุมชนอย่างยัง่ยืน 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นแหล่งเรียนรู้
และบริหารจัดการทางศิลปวัฒนธรรม 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยศิลปะวัฒนะรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือ
พัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทางศิลปวัฒนธรรมของจะต้องการให้บริการวิชาการ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

4. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป 
6. สนับสนุนยกย่องบุคคลดีเด่นด้านศาสนาภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม 
7. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ  ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา 
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งข้อมูมลทางวิชาการ 
3. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดรายได้แก่ นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
4. เพ่ือยกย่อง เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่างทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานส าคัญท่ีช่วยสร้างคุณภาพ
ของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือน ามาปรับปรุงให้เข้ากับ
สภาพชีวิตวิถึชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน เพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรม จริยธรรมและเกิด
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน 
 นอกจากนี้ส านักศิลปะและวัมนธรรมยังสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพแก่นักศึกษาและชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งบ่มเพาะอาชีพ สร้างรายได้ แก่นักศึกษา
ชุมชน กิจกรรมด้านหนึ่ งที่ส าคัญของส านักศิลปวัฒนธรรม คือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้ง
ภายในประเทศและสู่นานาชาติ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักศิลปและวัมนธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล
การจัดกิจกรรมการแสดงเป็นไปอย่างมระบบและมีประสิทธิภาพ ส านักศิลปและวัมนธรรมจึงให้การสนับสนุน
กลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รับนโยบาย 

ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าประมาณค่าใช้จ่าย 

โครงการ/กิจกรรม 

เสนอเสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

รับแผนการใช้งบประมาณ 

พิจารณาโครงการ/

กิจกรรม 

1 
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หสรุปผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ประเมินผลการด าเนินโครงการ/

กิจกรรม 

0จัดเตรียมการด าเนินงาน 

1 

สิ้นสุด 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มีขั้นตอนดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมอบนโยบาย 
2. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมรับทราบนโยบาย 
3. ก าหนดโครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. พิจารณาโครงการกิจกรรม 
5. แผนการใช้จ่ายงบประมารด าเนินโครงการกิจกรรม 
6. เสนอขออนุมัติโครงการ 
7. จัดเตรียมการด าเนินงาน 
8. ประเมินผลการด าเนินโครงการกิจกรรม 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานโครงการกิจกรรม 
11. สรุปแผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ตำรำงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน 
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1. รับนโยบาย 1. ผู้อ านวยการส านักศิลปและ
วั ฒ น ธ ร ร ม รั บ น โ ย บ า ย ก า ร
ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการส านักศิลปและวัฒนธรรม 

2. ก าหนดโครงการกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม หัวหน้างาน บุคลากร
ขอ งส า นั ก ก า ห นด โ ค ร ง ก า ร
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 

-  ผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
- หัวหน้าส านักงาน 
- บุคลากร 

3. จัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการกิจกรรม 

3. จัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการกิจกรรมตามแนบ เสนอ
ของบประมาณจั ด โ ค ร งการ
กิจกรรมน าส่งผู้อ านวยการส านัก
ฯ  เสนอต่ อผู้ อ านวยการงาน
นโยบายและแผน 

-  ผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
- รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- หัวหน้าส านักงาน 
- บุคลากร 

4. พิจารณาโครงการกิจกรรม 4. ผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผนจัดส่งโครงการกิจกรรมให้
คณะกรรมการประชุมพิจารณา
เสนอของบประมารและสรุแผลให้

-  ผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
- รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- หัวหน้าส านักงาน 
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กองนโยบายและแผนเพ่ือแจ้งให้
หน่วยงานทราบ 

- บุคลากร 

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
5. รับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 5. ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม รองผู้อ านวยการส านักฯ 
บุคลากร รับแผนใช้จ่ายงบประมาณ
จากส านักนโยบายและแผน และ
แจ้ ง ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการ
ด าเนินการ 

-  ผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
- รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- หัวหน้าส านักงาน 
- บุคลากร 

6 .  เ สนอขออนุ มั ติ โ ค ร ง ก าร
กิจกรรม 

6. เสนอขออนุมัติโครงการผ่าน
ผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปและ
วัฒนธรรมและผ่านอธิการบดี
มหาวิทยาลัย 

-  ผู้ อ านวยการส านั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
- รองผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- หัวหน้าส านักงาน 
- บุคลากร 

7. จัดเตรียมด าเนินงานโครงการ
กิจกรรม 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินการ 

8. ประเมินผลโครงการกิจกรรม 8.  คณะกรรมการด า เนินงาน
จัดท าแบบประเมินผลการด าเนิน
โครงการกิจกรรมและสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินการ 

9. สรุปผลการด าเนินโครงการ
กิจกรรม 

9.  คณะกรรมการด า เนินงาน
โครงการกิจกรรม สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการเป็นรูปเล่ม 

คณะกรรมการด าเนินการ 

10 .  ร า ย ง านผลกา รด า เ นิ น
โครงการกิจกรรมโดยภาพรวม 

10. ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมเพ่ือเป็นเอกสาร
หลักฐานเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประกันคุณภาพและการ
รายงานติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมเพ่ือรายงาน
เสนอกองนโยบายและแผน 

คณะกรรมการด าเนินการ 
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บทที่ 4 
กำรปฏิบัติงำน 

 
 กระบวนการจัดด าเนินงานโครงการกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบช่วงเวลาการด าเนินการ
โครงการจัดกิจกรรมด้วยความถูกต้อง ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีวิธีกระบวนการจัดโครงการกิจกรรม  โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. กิจกรรมแผนในการปฏิบัติงาน 
  1. ขั้นตอนเตรียมการ 
   ศึกษานโยบายพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยี่ เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้กระบวนการโครงการกิจกรรมมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นและตรงตาม
นโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2. ปฏิทินการด าเนินโครงการกิจกรรม 
  ในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมจะต้องเขียนปฏิทินด าเนินการจัดกิจกรรม โดยก าหนด
แผนปฏิบัติงานการไว้ตลอดปีงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงกับช่วงเวลา
ตามท่ีก าหนด 
 3. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการกิจกรรม 
  ทุก ๆ โครงการกิจกรรมที่ด าเนินงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกทราบ ทั้งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ควรใช้หลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย 
  - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  - หนังสือเวียน e-document 
  - Website ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  - Facebook 
  - จอ LED ของมหาวิทยาลัย 
 4. การจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 
  บุคลากรจะต้องเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมให้ครบเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 5. ขั้นด าเนินการโครงการกิจกรรม ให้ด าเนินงานปฏิทินที่ได้ก าหนดให้บรรลุล่วงไปด้วยดีตาม
แผนการที่ก าหนดไว้ 
 6. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรม 
  บุคลากรที่จะต้องท าการประเมินผลการด าเนินโครงการกิจกรรมแต่ละโครงการโดยให้
ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ตอบแบบประเมินผลการด าเนินโครงการกิจกรรมที่เป็นแบบสอบถาม จากนั้นน ามา
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สรุปผลวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการกิจกรรมเป็นรูปเล่มรายงานของทุกโครงการกิจกรรม เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานส าหรับการประกันคุณภาพ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติงานจึงได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้าน
กระบวนการจัดโครงการกิจกรรม (Work Flow Chart) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขั้นเตรียมการ 

ประเมินผลสรุปโครงการกิจกรรม 

เตียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์การจัดโครงการ

กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดโครงการกิจกรรม 

สิ้นสุด 



28 
 

 



29 
 

 
แผนกำรปฏิบัติงำนกำรด ำเนนิงำนโครงกำรท ำนุศิลปวัฒนธรรม (สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) 

 
ล าดับ กิจกรรม ปีการศึกษา  ปีการศึกษา 

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. กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวัน             
2. กิจกรรมปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติ (24-31ต.ค )             
3. กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ (12 ต.ค. และ 23 ต.ค.)             
4. กิจกรรมลอยกระทง             
5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ             
6. กิจกรรมเทศน์มหาชาติ             
7. กิจกรรมวันมาฆบูชา             
8. กิจกรรมถวายพรชนมพรรษา สมเด็จพระเทพฯ (2 เม.ย.)             
9. กิจกรรมประเพณีสงกรานต ์             
10. กิจกรรมถวานพระชัยมงคล (28 ก.ค. ร.10)             
11. กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล (12 ส.ค.)             
12. วันราชภัฏ (14 ก.พ.)             
13. เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม             
14. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม             
15. แห่เทียน อาสาฬบูชา เข้าพรรษา             
16. อบรมคุณธรรม จริยธรรมพระนครธรรม บัณฑิตศึกษา             
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จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรยาบรรณวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
พ.ศ. 2553 
 โดยที่ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร พ.ศ. 2549 เพ่ือก าหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนใหสอดคล้องกับ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่มีในสถาบันอุดดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2551 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับมาตรา 45 และ 46 แห่งพระราชบัญญัติเทียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึษา พ.ศ. 2547 
สภามหาวิทยาลัราชภัฏพระนคร จึงออกข้อบังคับ ตามหมวด 1 จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 7 
จรรยาบรรณท่ีต้องยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงาน 
 1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
 2. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตอบได้ 
 4. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 6. ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 
 7. ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพองค์กร 
 
 ข้อ 8 จรรยาบรรณต่อตนเองวิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงานมีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้มีคุณธรรมและศิลปธรรมอันดีงาม 
2. เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
3. ละเว้นจากการลอกเลียนผลงานทางวิชาการผู้อื่นไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง 
4. ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ มี

ความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา อดทน เสมอภาคและปราศจากอคติ 
5. ยึดมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมและเสียสละในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
6. ดูแลรักษาและใทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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 ข้อ 9 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานมีดังต่อไปนี้ 
1. ผู้บังคับบัญชาต้องมีความสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมและประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ 

สวัสดิการ การแต่งตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับฟังค าแนะน าและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นและ
เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาโดยสุจริตในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ
รับผิดชอบ 

4. ปฏิบัติต่อผุ้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเยี่ยงกัลยาณมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 ข้อ 10 จรรยาบรรณต่อนักศึกษาผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม มีดังต่อไปนี้ 

1. บริการนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มาติดต่องานด้วยความมีน้ าใจ เอ้ือเ ฟ้ือ และใช้
กิริยาวาจาที่สุภาอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจของตน
จะต้องปฏิบัติ 

2. ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน และผุ้มาติดต่องาน 
3. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชนือื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือเกิฯที่ปกติ

วิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กัน โดยเสน่ห์หาจากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชน ผู้มาติดต่องาน 
หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

 
 


