
 

แผนพัฒนานักศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 



คำนำ 

 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  โดยคณะฯ ได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรของคณะฯ ได้สืบสาน อนุรักษ์ และ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไว้สืบไป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผนการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของคณะฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่ชุมชน และสังคม           
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักง านคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา (สกอ.) อีกด้วย 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

 

        

              
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

  หน้า 
 ที่มาและความสำคัญ ๑ 
      วสิัยทัศน์  
      พันธกิจ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์   ๑ 
 เป้าประสงค ์ ๑ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ ๒ 
      ตัวชี้วัด  
      กลยุทธ ์  
      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ ๒ 
      ตัวชี้วัด  
      กลยุทธ ์  
      ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ที่มาและความสำคัญ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญของการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิตและจิตใจอันดีงานของนักศึกษาและบุคลากร
ในคณะฯ อันที่จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพันธกิจ
หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะที่นักศึกษาควรได้รับการปลูกฝังและร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้นักศึกษา      
มีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ สามารถปรับและ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน มีความภาคภูมิใจและสืบสาน พัฒนาธำรง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย ดังนั้นคณะจึงมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึง
ความสำคัญและคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินการและร่วมในโครงการ/กิจกรรมเพื่อธำรงรักษา และ
พัฒนาต่อยอดในศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่นและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการในการเรียนการสอน หรือการทำวิจัย หรือการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพดา้นการวิจัย บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือขา่ยระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 
พันธกิจ   
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย 

ชุมชน และองค์กรอื่น 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการทำวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 
๕. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. ส่งเสริมอาจารย์บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. ส่งเสริมกิจกรรม / บริการวิชาการ / วิจัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่            

การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค ์
 ๑. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๒. มีกิจกรรม / บริการวิชาการ / วิจัย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่         
การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมอาจารย์บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

เป้าประสงค์ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ ่งแวดล้อม และ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนหลักสูตรที่มีบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ 
๑. การส่งเสริมให้อาจารย์มีการบูรณาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและ     

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. การสนับสนุนและเอื ้ออำนวยความสะดวกให้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีการ      

บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. สร้างความร่วมมือกับคณะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่สร้างเสริมประสบการณ์ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทยให้แก่
อาจารย์และนักศึกษา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ ส่งเสริมกิจกรรม / บริการวิชาการ / วิจัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา           
การเผยแพร่ การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ มีกิจกรรม / บริการวิชาการ / วิจัย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่         
การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. จำนวนกิจกรรม / บริการวิชาการ / งานวิจัย / รางวัล ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม          

จิตอาสา การเผยแพร่ การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 
๑. การจัดกิจกรรม ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่ การอนุรักษ์ การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. การสนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่ 

การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๓. การส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม / บริการวิชาการ / งานวิจัย ที่เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่ การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
 

ส่งเสริมอาจารย์บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

เป้าประสงค์ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑. จำนวนหลักสูตรที่มี
บูรณาการการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

อย่างน้อย  
๑ รายวิชา  

ต่อ ๑ 
หลักสูตร 

กำหนดนโยบาย ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑. รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๒. ประธานหลักสูตร 

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
 

ส่งเสริมกิจกรรม / บริการวิชาการ / วิจัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่ การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ 
  มีกิจกรรม / บริการวิชาการ / วิจัย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา การเผยแพร่ การอนุรักษ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย TQF ๕ ด้าน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๗,๒๐๐ บาท ไตรมาส ๑ - กลุ่มเป้าหมาย  
  ๑๘๐ คน 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ที่ร้อยละ ๘๐ 
- มีระดับความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในเกณฑ์มาก  

✓ ✓ ✓ ✓  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมความพร้อม 
การเป็นจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔) 

๓,๖๐๐ บาท ไตรมาส ๑ - กลุ่มเป้าหมาย  
๑๘๐ คน 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ที่ร้อยละ ๘๐ 
- มีระดับความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในเกณฑ์มาก  

✓ ✓  ✓  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 



โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย TQF ๕ ด้าน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท
ไทย) 

๗,๒๐๐ บาท ไตรมาส ๒ - กลุ่มเป้าหมาย  
๑๘๐ คน 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ที่ร้อยละ ๘๐ 
- มีระดับความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในเกณฑ์มาก  

✓ ✓  ✓  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(กิจกรรมที่ ๕ การเสริมสร้างทักษะ Upskill & 
reskill ให้แก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน) 

๓,๖๐๐ บาท ไตรมาส ๒ - กลุ่มเป้าหมาย  
๖๐ คน 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ที่ร้อยละ ๘๐ 
- มีระดับความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในเกณฑ์มาก  

 ✓ ✓ ✓  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
กิจกรรมเครือข่ายพัฒนาจิตอาสา 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ของไทย) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๔ 

- กลุ่มเป้าหมาย  
๑๐๐ คน 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ที่ร้อยละ ๘๐ 
- มีระดับความพึงพอใจ 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ในเกณฑ์มาก  

 ✓     



 


