คูมือการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑

คํานํา

คูมือการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ฉบับนี้ได
จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการจัดการความรูสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปน
การสรางความรู ความเขาใจในการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมใหกับคณาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการบูรณาการ
งานทํ านุ บํ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมกับ การเรียนการสอนและกิจ กรรมนักศึกษา ฉบั บ นี้ จะเป นประโยชน ในการ
ดําเนินงานดานการบูรณาการงานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

คณะกรรมการจัดการความรู
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

เรื่อง
ความหมายและความสําคัญ
การบูรณาการระหวางพันธกิจ
การสอนแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
รูปแบบการบูรณาการ
ผูมีบทบาทในการบูรณาการ
ภาคผนวก
ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ

สารบัญ

หนา
๓
๔
๕
๕
๘
๑๐
๑๒
๑๓

๓

การบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ความหมายและความสําคัญ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืน ของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิ บัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะหเพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบั น
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
(alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
โดยเห็ นถึงความสํ าคัญ และคุณคาเรื่องศิลปะและวัฒ นธรรมที่ จําต องปลูกฝง สงเสริมและพั ฒ นาสิ่งที่ดี งาม
ความมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่พึงประสงค อยูในสภาพแวดลอมที่สวยงามอยางมีรสนิยมใหเกิดในจิตสํานึก
และในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้ง
ในเรื่องความเชื่อ คานิยม และวัฒนธรรมใหมๆ สถานศึกษาจึงมีนโยบายและการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคล
และสถาบัน โดยมีระบบกลไกเปนหนวยสงเสริม สนับสนุนในลักษณะโครงการและสวนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหวิถีชีวิตและบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยนาอยูมีชีวิตที่มีคุณคาอยางมีรสนิยม และสามารถ
อยูในสังคมดวยความเขาใจ มีนํ้าใจอยางมีความสุข
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่สวนงานจัดการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสรางโอกาสการ
เรียนรูใหแกนักศึกษา โดยไมถือวาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร มุงเสริมสรางประสบการณ ทักษะ
ความรูความสามารถ พัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจน คุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการสอนที่เชื่อมโยงความรู ความคิดรวบยอด หรือทักษะเขา
ดวยกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยองครวม ทั้งดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ซึ่งสอดคลองตามแนวการ
จัดการศึกษาตามพระราชบั ญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ ที่เนนความสําคัญ ทั้งความรู
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม ซึ่งเปนไปตามสภาพจริงของสังคม การเรียนรู
แบบบูรณาการเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระทั้งหลายเขา
ดวยกันอยางมีความหมาย และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตจริง อีกทั้งการบูรณาการหลักสูตรยังเปนวิธีการ
สรางการศึกษาใหมีความหมายยิ่งขึ้น นอกจากนี้การวัดผลการเรียนรูจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

๔
การนํ าภารกิจ ดานการทํ านุ บํารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรมไปบู รณาการรวมกับ การเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา คือการจัดการเรียนการสอน ที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน และสวนงานจัดการศึกษาหรือองคกรนักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
สงเสริมการสืบสานและธํารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
การบูรณาการกับการเรียนการสอน เปนการนําศาสตรหรือความรูตาง ๆ ที่สัมพันธกันนําเขาดวยกัน
หรือผสมผสานไดอยางกลมกลืน เพื่อนํามาจัดเปนการเรียน การสอน ภายใตหัวขอเดียวกัน เชื่อมโยงกันเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการเนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนการสราง
ความรูของผูเรียนมากกวาการใหเนื้อหาโดยผูสอนเปนผูกําหนด

การบูรณาการระหวางพันธกิจ
พันธกิจ
การเรียนการสอน

พันธกิจ
การทํานุบํารุงฯ

แผน
การเรียนการสอน

แผน
การทํานุบํารุงฯ

การเรียนการสอนและกิจกรรม
กับการทํานุบํารุงฯ

๕

การสอนแบบบูรณาการ

อาจารยผูสอน
รายวิชา
สอนในวิชา

วางแผนรวมกัน
อาจารยที่รับผิดชอบ
งานทํานุบํารุงฯ
งานกิจการนักศึกษา

ผูเรียน

โครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่บูรณาการ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
๑. ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
๑.๑ เปนการบูรณาการระหวางความรู กระบวนการ และการปฏิบัติ
๑.๒ เปนการบูรณาการระหวางวิชาใหเกิดขึ้นอยางกลมกลืน
๑.๓ เปนการบูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง
๑.๔ เปนการบูรณาการเพื่อจัดความซ้ําซอนของเนื้อหาตาง ๆ
๑.๕ เปนการบูรณาการเพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางความคิดรวบยอดหรือมโนทัศนของ
รายวิชาตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย
๒. จะรูไดอยางไรวามีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
๒.๑ ผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง
๒.๒ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย และกวางขวาง
๒.๓ มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด ไดทํา ไดแกปญหา ไดคนพบคําตอบดวยตนเอง
ตลอดจนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีผูสอนชวยแนะนํา ใหคําปรึกษา

๖
๒.๔ มีการยืดหยุน ปรับเวลาเรียน ไดตามสถานการณ
๒.๕ มีการเชื่อมโยงสาระสําคัญหรือความคิดรวบยอดในแตละเรื่องอยางมีความหมาย
๓. การจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
เปนกระบวนการจัด ประสบการณ การเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระของศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถนํา
ความรูและทักษะ และเจตคติไปสรางงาน แกปญหา และใชชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง
๔. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
๔.๑ การบูรณาการจัดการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ โดยทั่วไปจะมี ๔ รูปแบบ
(๑) การบูรณาการแบบสอดแทรก โดยผูสอนจะนําเนื้อหามาผสมผสาน สอดแทรก
ในรายวิชาของตนเอง ซึ่งดําเนินการโดยผูสอนคนเดียว
(๒) การบูรณาการแบบขนาน โดยผูสอนอีกคนหนึ่งที่สอนตางวิชากัน มีการวางแผน
รวมกันโดยมุงไปที่หัวขอเรื่องที่เหมือนกันหรือสอดคลองกัน ความคิดรวบยอด
หรือมโนทัศนเดียวกัน
(๓) การบูรณาการการแบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) ผูสอน ๒ คน ตางคน
ตางสอน ในสวนของตนหรือรายวิชาของตน มาวางแผนรวมกัน ในการใหงาน
หรือโครงการที่มีหัวเรื่อง แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือมโนทัศน และ
ปญหาเดียวกัน
(๔) การบูรณาการแบบขามวิชา (Transdiscipline) การเรียนรูแบบนี้ผูสอนใน
รายวิชาตาง ๆ จะมารวมกันสอนเปนคณะ รวมกันวางแผน กําหนดหัวเรื่อง
ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน และปญหาเรื่องเดียวกัน
๔.๒ การบูรณาการพันธกิจตาง ๆ กับการจัดการเรียนรู
(๑) นําโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจตาง ๆ ที่กําลังดําเนินการหรือดําเนินการแลว
มาผสมผสานเปนสวนหนึง่ ของกิจกรรมจัดการเรียนรูใหมีความสอดคลองกัน
(๒) ใน มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ จะตองมีการระบุกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองตาม
โครงการ/กิจกรรม ของพันธกิจที่เกี่ยวของ
(๓) กําหนดใหนักศึกษาไปรวมกิจกรรมที่หนวยงานจัดทําขึ้นทั้งภายในสถาบัน และ
นอกสถาบัน หรือองคการนักศึกษาจัดทําขึ้น ในแตละปการศึกษา หรือ
ปงบประมาณ
(๔) กําหนดเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาไดทําโครงการ หรือปญหา
พิเศษ ในระดับปริญญาตรี และการทําวิทยานิพนธ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่
เกี่ยวกับดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปญหาและการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่น

๗
(๕) การจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจตาง ๆ โดยเฉพาะดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตองระบุใหชัดเจนวาจะนําไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรูในรายวิชาใด
๕. การประเมินการบูรณาการ ไมใชประเมินโครงการ
การประเมินการบูรณาการสามารถประเมินไดทั้งทางตรง และทางออม โดยตองกําหนด
ตัวบงชี้การบูรณาการแตละกิจกรรมใหชัดเจน
๕.๑ ประเมินคุณภาพของการจัดทํา มคอ.๓ / มคอ.๔ กับโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
๕.๒ ประเมินกิจกรรมหลักในการปฏิบัติตาม มคอ.๓ และการดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม ดานศิลปะและวัฒนธรรมมีความสอดคลองกัน ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ ผลลัพธการเรียนรูและประสบการณที่นักศึกษาไดรับในดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕.๔ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา และประโยชนที่ไดรับของนักศึกษา ในลักษณะ
ตาง ๆ ตามบริบทแตละสาขาวิชา เชน
- การนําความรูไปใชในชีวิตปะจําวัน
- การเรียนรู และมีความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมในระดับทองถิ่น และระดับชาติ
- ใหความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานที่เปนขั้นตอน เปนระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ใหทักษะชีวิตในการทํางานเปนทีม สามารถทํางานรวมกับผูอื่น อยูในสังคมอยาง
สมานฉันท
- การตระหนัก และมีจิตสํานึกในคุณคา และการอนุรักษ สงเสริม สืบสาน และ
พัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๕ มีโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุรักษ พัฒนา และสงเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษามากกวา ๑ โครงการ และมีการ
นําศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาทองถิ่น ออกเผยแพรในระดับชาติ และระดับ
สากล

๘
รูปแบบการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา มี ๒ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน
รูปแบบที่ ๒ การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการรวมกับกิจกรรมนักศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
รูปแบบที่ ๑
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน
ขั้นตอนการบูรณาการ
๑. มหาวิทยาลัย คณะ สํานักฯ มีโครงการ/กิจกรรมที่
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรจุไวในแผน
๒. วิเคราะหสาระความรูในรายวิชาที่สอน
ซึ่งสอดคลองกับโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มีอยูในแผน
๓. ระบุโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
๔. อาจารยสอนนักศึกษาโดยนําการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนการสอน
๕. กําหนดใหนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวของรวม
วางแผนกิจกรรมของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนที่ตองการใหนักศึกษา
เรียนรู

รายการหลักฐาน
๑. แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๒. มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ ระบุวามีการบูรณาการ
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- หมวด ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
- หมวด ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
- หมวด ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู
- หมวด ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
- หมวด ๗ การประเมินผลและการปรับปรุง
รายวิชา
๓. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการระบุวามีการ
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน โดยมีหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคโครงการ วิธีดําเนินกิจกรรม ผลที่คาด
วาจะไดรับ และการประเมินผลการบูรณาการฯ
๖. นักศึกษาคนควาและเรียนรูจนสามารถจัดทํา
๔. ภาพถายกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ใชหลักการของ PDCA ในการดําเนินการ เพื่อสงเสริม
และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม

๙
ขั้นตอนการบูรณาการ

รายการหลักฐาน

๗. นักศึกษาประเมินผลลัพธการเรียนรูและสรุป
ประสบการณที่ไดรับในการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (สรุปถอด
บทเรียน)
๘. อาจารยประเมินผลความสําเร็จ และสรุปผลของ
การบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน ทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ

๕. มคอ.๕ หรือ มคอ.๖ ระบุผลการบูรณาการไวใน
หมวด ๒ หมวด ๕ และหมวด ๖
๖. สรุปผลการดําเนินโครงการ
๗. มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ ที่มีการวางแผนปรับปรุงใน
ปการศึกษาตอไป

รูปแบบที่ ๒
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการรวมกับกิจกรรมนักศึกษา
ขั้นตอนการบูรณาการ

รายการหลักฐาน

๑. มหาวิทยาลัย คณะ สํานักฯ กําหนดงานดานการ
๑. แผนกิจกรรมนักศึกษา
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตองการใหนักศึกษามี
สวนรวมในการสงเสริมพัฒนาบรรจุไวในแผน
๒. ชี้แจงใหองคกรนักศึกษาไดเขาใจและเห็น
๒. จัดประชุมชี้แจง
ความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ภาพถายกิจกรรม
๓. อาจารยสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. นักศึกษาจัดทําและดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยนํากระบวนการ PDCA มาใชอยาง
ครบถวน และกําหนดตัวชี้วัดของการบูรณาการให
ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพ
๕. นักศึกษาประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๔. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการระบุวามีการ
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคโครงการ วิธีดําเนินกิจกรรม ผลที่คาด
วาจะไดรับ และการประเมินผลการบูรณาการฯ
๕. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบูรณา
การการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นักศึกษา

๑๐
ผูมีบทบาทในการบูรณาการ
๑) บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑.๑) จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดรับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย
๑.๒) จัดระบบ กลไก และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๑.๓) สนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษานําความรูในรายวิชาไปจัดโครงการ/กิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๔) ประสานความรวมมือกับคณะเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๕) สรุปและประเมินผลความสําเร็จการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย และเผยแพรตอสาธารณชน
๑.๖) นําผลการประเมินไปพัฒนาระบบ กลไก และแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒) บทบาทของกองพัฒนานักศึกษา
๒.๑) จัดประชุมรวมระหวาง กองพัฒนานักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา องคการนักศึกษา
เพื่อวางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ในแตละปการศึกษา
๒.๒) รวบรวมโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษาและคณะ จัดทําแผน
กิจกรรมนักศึกษาในภาพรวม
๒.๓) จัดอบรมเสริมความรู ฝกทักษะและประสบการณ ในการจัดทําโครงการโดยนํา
กระบวนการ PDCA มาใชอยางครบถวน โดยรวมมือกับคณะ
๒.๔) สรุปและประเมินผลแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยภาพรวม และเผยแพรตอ
สาธารณชน
๓) บทบาทของคณะ
๓.๑) คณะกําหนดนโยบายและมาตรการใหอาจารยบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๓.๒) คณะจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
๓.๓) คณะจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เนนการมีสวนรวมของอาจารย
และนักศึกษา
๓.๔) ภาควิชาบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยกําหนดรายวิชาที่จะบูรณาการให
ชัดเจนและติดตามการจัดทํา มคอ. ๓ ของอาจารย

๑๑
๓.๕) ภาควิชาประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๔) บทบาทของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมกําหนดนโยบายและมาตรการใหอาจารยบูรณาการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๔.๒) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา พรอมทั้งจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
๔.๓) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เนนการมี
สวนรวมของอาจารยและนักศึกษา
๔.๔) สํานักศิลปะและวัฒนธรรมประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕) บทบาทของอาจารย
๕.๑) สงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการสืบสาน ธํารงรักษา
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
๕.๒) แนะนําและใหคําปรึกษาดานการจัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับองคกรหรือชมรมนักศึกษา
๕.๓) ทําแผนการสอนที่บูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยระบุให
ชัดเจนใน มคอ.๓
๕.๔) สอนแบบบูรณาการกับงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕.๕) ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน

๑๒

ภาคผนวก

๑๓

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน
รายวิชา.................................................................................
**********************************************************************************
คําชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อใหการ
ดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความ
๑. เพศ
 หญิง
 ชาย
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
๔. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 ครู/อาจารย
 อื่น ๆ ระบุ ...........................................................
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจ ของทานเพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น
ดานความพึงพอใจ
๑. การอธิบายรายละเอียดของการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้
๒. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๓. การจัดกิจกรรม/การนําเสนอ

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
๔
๓
๒

นอยที่สุด
๑

๑๔
ประเด็นความคิดเห็น

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
๔
๓
๒

นอยที่สุด
๑

๔. สิ่งที่เรียนอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมได
๕. เอกสารและสื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอน
ดานความรู ความเขาใจ
๖. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกอนเรียน
๗. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหลังเรียน
๘. ไดรับความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
ดานการนําความรูไปใช
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนไปใชประโยชนได
๑๐. สามารถนําความรูท ี่ไดรับเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนไปประยุกตใชได
๑๑. สามารถนําความรูท ี่ไดรับเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนไปเผยแพร/ถายทอด
ใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมจากรายวิชานี้
ตอนที่ ๓ สรุปผลความรูและขอเสนอแนะ
๑. สรุปความรูที่ไดรับจากการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ขอขอบคุณทุกทานที่ไดตอบแบบสอบถาม

เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานในโอกาสตอไป 

๑๕

ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับกิจกรรมนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรม.................................................................................
**********************************************************************************
คําชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อใหการ
ดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคและเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความ
๑. เพศ
 หญิง
 ชาย
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
๔. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 ครู/อาจารย
 อื่น ๆ ระบุ ...........................................................
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น
ดานความพึงพอใจ
๑. รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม
๒. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
๓. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
๔. ความพรอมของวัสดุ/อุปกรณ/เอกสารประกอบ

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
๔
๓
๒

นอยที่สุด
๑

๑๖
ประเด็นความคิดเห็น

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย
๔
๓
๒

นอยที่สุด
๑

๕. ความพึงพอใจในคณะผูจัดงาน
ดานความรู ความเขาใจ
๖. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษากอนทํากิจกรรม
๗. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษาหลังทํากิจกรรม
๘. ไดรับความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
๙. สามารถบอกประโยชน และขอดีจากกิจกรรมได
ดานการนําความรูไปใช
๑๐. สามารถนําความรูดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๑. สามารถนําความรูดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๒. สามารถนําความรูดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมจากการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตอนที่ ๓ สรุปผลความรูและขอเสนอแนะ
๑. สรุปความรูที่ไดรับจากการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษาในโครงการ/กิจกรรมนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ขอขอบคุณทุกทานที่ไดตอบแบบสอบถาม

เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานในโอกาสตอไป 

