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คํานํา 

 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีนโยบายชัดเจนในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีศักยภาพใน

การจัดการศึกษา  ในการพัฒนาองค์ความรู้ และผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ   กระบวนการพัฒนา

และสร้างคุณภาพตามวงจร PDCA ถูกนําไปบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  การตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. เป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการคุณภาพที่ทําให้

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับทราบจุดเด่น  จุดด้อย  และได้รับข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทาง

พัฒนาแก้ไขจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง แก้ไขจุดด้อย และพัฒนาจุดเด่นของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพของหน่วยงานมาใช้เป็น

แนวทางในการทําแผนพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป  ทั้งน้ีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพได้รับความร่วมมือ

อย่างดีจากบุคลากรภายในหน่วยงาน  เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าแผนพัฒนาที่ได้เกิดจากการระดมความคิด

ร่วมกันและสะท้อนให้เห็นการแก้ไขปรับปรุงทุกองค์ประกอบคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาคุณภาพฉบับน้ีจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและ

โครงการให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  ผลจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพจะทําให้เกิด

การแก้ไขจุดด้อย และเสริมสร้างจุดเด่นให้ชัดเจนย่ิงขึ้นในปีต่อไป 

 

 

 

 

  (อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม) 

  ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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สารบัญ 

คํานาํ ก 

สารบัญ ข 

 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย  

 ประวัติความเป็นมาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 ปรัชญา  

 วิสัยทัศน์  

 พันธกิจ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  

 สถานภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย  

 บุคลากร  จํานวนนักศึกษา  และงบประมาณ  

 

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 วัน  เดือน  ปีและสถานที่ในการตรวจประเมิน  

 วงรอบการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ข้อสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

  

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาคณุภาพ(Improvement Plan)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

            จากผลการประเมินวงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก  แผนการติดตามการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan)   

 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน 

 

 ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐาน 

 วิทยาลัยครูพระนครเข้าเป็นหน่วยประเคราะห์ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กรมการ

ศาสนากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ต้ังสํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นหน่วยประเคราะห์ดังกล่าว จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครู  

พระนครสําหรับกรมการฝึกหัดครูน้ันถือว่าวิทยาลัยครูมีภารกิจหลักสําคัญประการหน่ึง คืองาน

ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยเรียกว่า“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูพระนคร”

มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรับนโยบายจากกรมการฝึกหัดครู

และสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเริ่มก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู จนกระทั่งวิทยาลัยครูได้เปลี่ยน เป็นสถาบันราชภัฏในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘              

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏตลอดมาและเมื่อปี

พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้มีประกาศตามราชกิจจานุเบกษาให้สํานักศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหน่ึงที่

จะต้องมีภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทและ

ภารกิจที่สําคัญตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๘ - ๙ ของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏที่ว่าด้วย

ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านที่เก่ียวกับคนภูมิปัญญาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต

ไทย และส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์เก่ียวกับวิธีคิด วิธีรู้สึก วิธีการแสดงออกระบบความหมายและ
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คุณค่าอันจะนําสู่การเลือกสรรและการตัดสินใจรวมท้ังการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพ่ือการดํารงชีวิต

ที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันทั้งน้ีโดยบูรณาการกระบวนการทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการพัฒนาการศึกษา 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเป็นหน่วยงานสําคัญที่ช่วยสร้าง

คุณภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งตน ชุมชน และท้องถิ่นเพ่ือนํามา

ปรับปรุงให้เข้ากับสภาพวิถีชีวิตแบบไทยในสังคมปัจจุบัน เพ่ือสร้างคุณภาพทางจิตใจให้รู้จักคุณธรรม

จริยธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและนํามาสืบสาน

เพ่ือพัฒนาต่อไป 

 

The history and background  

 College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University is the Cultural 

Support Department of Thai Cultural Promotion Center, Religious Affairs,  Ministry of 

Education since B.E. ๑๙๗๘. Later, the government had established the Office of the 

National Culture Commission therefore the Cultural Support Department had been 

raised as Cultural Center for College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat 

University for the Department of Teacher Education.   

 College of Teacher Education Phranakhon Rajabhat University has critical 

mission to maintain and promote Thai religion, arts and cultures and arts and called  

" Arts and Cultural Center of College of Teacher Education, Phranakhon Rajabhat 

University" that responsible for promotional operation for Thai religion. Arts and 

cultures under the main policy from the Department of Teacher Education and the 

Office of  the National Culture Commission, the Arts and Cultural center of College of 

Teacher Education, Phranakhon Rajabhat University was established under the 

College of Teacher Education Act until the College of Teacher Education had been 

changed to be the Rajabhat  institution in B.E. ๑๙๙๕.  The Arts and Cultural center 

was the department under the Rajabhat  institution  Act  until B.E.๑๙๙๙ , the 

department had been announced by the Government Gazette for the Office of Arts 

and Culture as the department with the main mission to maintain Thai Arts and 

Cultures under the role and mission of the educational development plan phase ๘-๙ 
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of the office of  Rajabhat Institutions that promote the preservation of arts and 

cultures both in term of wisdom, intellectual , nature, environment and Thai way of 

life as well as the promotion of thinking. Perception and expression of system, 

meaning, value that lead to the selection and decision-making including the creation 

of a new culture that suit with Thai way of life and appropriate to the Thai social 

crisis by integration the preservation process of arts and culture that consist with  

cultural learning activities and educational process. 

 The office of Arts and Culture of College of Teacher Education, Phranakhon 

Rajabhat University is important department that can promote the quality of 

personnel to understand the role of culture in term of  identity, community and 

local and adapt with the current Thai way of life to promote the mental quality to 

recognize the moral and pride in Thai arts and cultures that has been transferred  

from ancestors to descendants and ongoing development. 

 

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ 

 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการแบ่งส่วนราชการใน 

วิทยาลัยครูตามกฎหมายอย่างชัดเจน โดยในมาตรา ๗ กําหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ 

ได้แก่ 

๑. สํานักงานอธิการบดี 

๒. คณะวิชา 

 

 ในส่วนของสํานักงานอธิการบดี อาจแบ่งออกเป็นแผนกและคณะวิชาอาจมีภาควิชาได้ดังน้ัน

เมื่อมาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ระบุว่าการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูตามมาตรา 

๗ น้ันให้ทําเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จึงได้ประกาศมีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนครคร้ังแรกตามประกาศลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๙ 

Teacher College   Act, ๑๙๗๕ 
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 Later, the announcement of Teacher College  Act, ๑๙๗๕  that has officially 

segmented the government agencies (unit) under the law enforcement. In section ๗ 

mentioned each Teacher College has segmented government agencies as follows:  

๑   Office of the Rector 

   ๒.  The Faculty  

 The Office of the Rector can be divided into department and Faculty, 

therefore under the section ๘ of Teacher College  Act,  segmented the government 

agencies under Section ๗ shall be set as announcement of Ministry of Education 

published in the Government Gazette. The Ministry of Education has firstly 

announced The Segmentation of Government agencies within Phranakhon Rajabhat 

University on announcement dated ๙ July B.E. ๑๙๗๖ . 
 

การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าวใช้บังคับจนกระทั่งถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๓๐ และต้ังแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู  

พระนครฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ การแบ่งส่วนราชการใน

วิทยาลัยครูแต่ละแห่งโดยการแก้ไขมาตรา ๗ เดิม และให้ใช้มาตรา ๗ ใหม่ ซึ่งวิทยาลัยครูแต่ละแห่ง

จะมีส่วนราชการ ได้แก่ 

  ๑. สํานักงานอธิการบดี 

  ๒. คณะวิชา 

  ๓. หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการ 

 การแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๗ น้ัน ในมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวให้จัดทํา

เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง ๒ 

มาตรา กระทรวงศึกษาธิการจึงยกเลิกประกาศการแบ่งส่วนราชการเดิมและให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ 

ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๗๓ 

วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐  ให้แบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูพระนคร ดังน้ี 

 ๑. สํานักงานอธิการบดี 

 ๒. คณะครุศาสตร์ 

 ๓. คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
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 ๔. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๕. คณะวิชาวิทยาการจัดการ 

 ๖. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๗. ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา 

 ๘. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 ๙. สํานักกิจการนักศึกษา 

 ๑๐. สํานักวางแผนและพัฒนา 

 ๑๑. สํานักส่งเสริมวิชาการ 

 เมื่อมีการประกาศให้พระราชบัญญัติสถาบนัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ดังปรากฏในราชกิจจา

นุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ ระบุว่าสถาบันอาจแบ่งส่วน

ราชการดังน้ี 

 ๑. สํานักงานอธิการบดี 

 ๒. บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๓. คณะ 

 ๔. สํานักวิจัย 

 ๕. หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 จากข้อความดังกล่าว ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนฐานะจากหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน

เพ่ือการส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แต่การแบ่งส่วน

ราชการยังคงเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งคงใช้บังคับ

จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

การแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ 

 เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ

แบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗

กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ ให้

แบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานหลัก ๑๑ หน่วยงาน ดังน้ี 

 ๑. สํานักงานอธิการบดี 

 ๒. คณะครุศาสตร์ 

 ๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 ๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 ๕. คณะวิทยาการจัดการ 

 ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๗. สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

 ๘. สํานักกิจการนักศึกษา 

 ๙. สํานักวางแผนและพัฒนา 

 ๑๐. สํานักศิลปวัฒนธรรม 

 ๑๑๑. สํานักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานหลักต้ังแต่ (๓)-(๑๑) แต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานย่อยเพียง

หน่วยงานเดียว คือ สํานักงานเลขานุการ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักศิลปวัฒนธรรม

ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันจึงได้จัดแบ่งส่วนในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

๑. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 

- งานธุรการและเลขานุการ 

- งานการเงินและพัสดุ 

- งานการเจ้าหน้าที่ 

๒. กลุ่มงานขอ้มูลและสารสนเทศ 

- งานระบบข้อมูล 

- งานค้นคว้า วิจัย 

- งานประชาสัมพันธ์ 

๓. กลุ่มงานสง่เสริมและเผยแพร่ 

- งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ 

- งานพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

- งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

- งานจริยธรรม 

๔. กลุ่มงานอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

- งานหอวัฒนธรรม 

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
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The Segmentation of government agencies under Teachers College Act          

(Issued No. ๒). From an announcement of The Ministry of Education has been 

enforced until ๑๑ March B.E. ๑๙๘๗ and since  March ๑๒,  B.E. ๑๙๘๗ has announced 

the new Segmentation of government agencies under Teachers College Act ( Issued 

No. ๒) ๑๙๘๔. The Segmentation of government agencies under Teachers College Act 

by  revision of  Article ๗ and using new  Section ๗ therefore each Teacher college 

will have Segmentation of government agencies as followed: 

  ๑ . Office of the Rector 

  ๒.  Faculty  

  ๓.  Educational supportive Agencies  

 Segmentation Government under Section ๗ in section ๘ of such those Act 

shall be made as the announcement of Ministry of Education and announced in the 

Government gazette from the provision of those ๒ lawsuits, the Ministry of Education 

has announced the cancellation of the old Segmentation of government agencies 

and issued the new Segmentation of government agencies on March ๑๒, ๑๙๘๗ in 

Government gazette : special issued no. ๑๐๔ section ๗๓  on ๑๗ April ๑๙๘๗ to 

segment the Government agencies of Phranakhon Rajabhat University as followed: 

  ๑ .Office of the rector  

  ๒. Faculty of Education 

  ๓. Faculty of Industrial Education. 

  ๔. Faculty of Humanities and Social Sciences . 

  ๕. Faculty of Management Science  

  ๖ . Faculty of Science and Technology. 

  ๗. Research and Educational services. 

  ๘ . Cultural center  

  ๙.  Office of Student Affairs  

  ๑๐. Office of Planning and Development  

  ๑๑. Office of Aeronautics  
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 The announcement of the Rajabhat Institute Act ๑๙๙๕ , as shown in the 

Government gazette issued ๑๑๒ section  ๔ on dated ๒๔ January ๑๙๙๕ stating that 

the segmentation of government agencies as followed:  

  ๑ . The office of rector  

  ๒   Graduated School. 

  ๓.  The Faculty 

  ๔.  The Research Department  

  ๕.  The other Agencies those has the qualification that equivalent to 

the Faculty.  

 From such messages, Cultural Center had been changed from the other 

Agencies those has the qualification that equivalent to Office of Aeronautics to be 

The other Agencies those has the qualification that equivalent to the Faculty but 

remain the same segmentation of government agencies under the announcement of 

segmentation of government agencies date March ๑๒, ๑๙๘๗ , which remain 

enforced until ๒๖ September ๑๙๙๙ . 

 

Segmentation government  agencies under the Rajabhat Institute Act ๑๙๙๕ . 

The enforcement of Rajabhat Institute Act ๑๙๙๕ and the announcement of 

the Ministry of Education in term of the Segmentation government agencies within 

the Phranakhon Rajabhat University, Bangkok ๑๙๙๙ , announced on ๒๗ September 

๑๙๙๙ in Government Gazette Volume ๑๑๖ , Special section ๗๙  , dated October ๑๒, 

๑๙๙๙ to segment the Government of the Rajabhat Phranakhon Institute  to the main  

units as followed . 

                     ๑ . The office of rector  

๒. Faculty of Education 

๓. Faculty of The industrial technology   

๔. Faculty of Humanities and Social Sciences  

๕. Faculty of Management Sciences  

๖ . Faculty of Science and Technology 
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๗.  Office of Research and academic services  

๘. Office of Student Affairs  

๙ . Office of Planning and Development  

๑๐ . Office of Arts and Culture  

๑๑ . Office of Aeronautics and Registration  

 

 The Segmentation of government agencies in the main units from  ( ๓ ) -        

( ๑๑ ), each agency has only one sub unit that is the Office of the Secretary. For the 

effective operation of Office of Arts and Culture, the Institute has sub segmented the 

Office of Arts and Culture as followed: 

 ๑ . The general administration group has comprised with  

  - The administration and secretarial work . 

  - Finance and Procurement  

  - Personnel Division  

๒. Information and information technology group  

  -  System Information 

  - Research . 

  - Public relations  

๓. Promotion and publishing group  

  -   Art and culture in domestic and abroad 

  -  Cultural Development   

  -  Cultural exchange   

  -  Work ethic  

๔. Cultural Conservation Group  

- The Cultural Hall  

- The Conservation of environmental art  

 

ผู้บังคับบญัชารับผิดชอบในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ในส่วนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งรับผิดชอบสํานักศิลปะและวัฒนธรรมน้ัน ปรากฏหลักฐานที่

บันทึกไว้จาก ปีพ.ศ.๒๕๒๗ นับแต่มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มีฐานะเป็นหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนเพ่ือส่งเสริมวิชาการจนเป็นหน่วยงานหลักของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีช่ือว่า “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบดังน้ี 

 

ทําเนียบผู้บรหิารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. นางอารี ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศลิปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๒๗ - ก.ค.๒๕๓๑ 

๒. นางอารี ตามธรรม  หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  ธ.ค.๒๕๓๑ - พ.ค.๒๕๓๒ 

๓. นางบุญมา เบญญศร ี หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๒ - พ.ค.๒๕๓๖ 

๔. นางบุญมา เบญญศร ี หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๓๖ - พ.ค.๒๕๔๐ 

๕. นางบุญมา เบญญศร ี ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๐ - มิ.ย.๒๕๔๒ 

๖. ผศ.เกษม ชํานาญดี  ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม  มิ.ย.๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ 

๗. รศ.กฤษณา ศักด์ิศร ี ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มิ.ย.๒๕๔๘-ม.ค.๒๕๕๒ 

๘. นายประวิทย์ ขาวปลื้ม ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ก.พ.๒๕๕๒ – ปัจจุบัน 

 

The Supervisor in charge of the Office of Arts and Culture  

 On the part of supervisors who is responsible for Office of arts and culture 

had been recorded  since ๑๙๘๔ , but the government segmentation in Teacher 

college by the Office of Arts has status as the Agencies those has the qualification 

that equivalent to the office of academic promotion to be the main units of the 

Phranakhon Rajabhat University named " The office of arts and culture, " with the list 

of authorities as followed: 

 

๑. Mrs. Aree ThamDham  

Head of The office of arts and culture during December ๑๙๘๔ -July ๑๙๘๘ . 

๒.  Mrs. Aree ThamDham  

Head of The office of arts and culture during December ๑๙๘๘ -May ๑๙๘๙. 

๓. Mrs. Boonma Benjasri  

Head of The office of arts and culture during  June ๑๙๘๙ -May ๑๙๙๓ . 
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๔. Mrs. Boonma Benjasri 

  Head of The office of arts and culture during   June ๑๙๙๓ -May ๑๙๙๗. 

๕. Mrs. Boonma Benjasri  

The Director of The office of arts and culture during  June ๑๙๙๗ -June ๑๙๙๙. 

๖. Assistant Professor Kasem Chamnandee  

Director of The office of arts and culture during   June ๑๙๙๙ to ๒๐๐๕  

๗. Assocociate Professor Kritsana Saksri  

Director of The office of arts and culture during  June ๒๐๐๕ -Jan ๒๐๐๙ . 

๘.  Mr. Pravit Kao-Pluem 

Director of The office of arts and culture during   Feb ๒๐๐๙ - present . 

 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสืบสาน อนุรักษ ์ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญา 

๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 

๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชู บุคคลเป็นแบบอย่าง ทางด้านศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 

๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้ ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 

๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

 

Objectives 

๑. To convey, reserve, transfer cultural heritage and wisdom. 

๒. To create knowledge of culture as the source of academic information.  

๓. To glorify, honor the person as a role model of Religion and cultural art. 

๔ . To promote the Phranakhon Cultural center being knowledge center and 

gain income to students and local community. 

๕. To transfer the knowledge of Thai arts and culture within Thailand and 

abroad. 

 

ค่านยิม 
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ค่านิยมในการปฏิบัติงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คือ Culture โดย หมายถึง          

ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและร่วมมือกันพัฒนา

มหาวิทยาลัย ชุมชมและสังคมท้ังในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนําให้

เกิดประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

C = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์  

U = Unity มีความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  ( Universal)  

L = Local and Internationalize ทํางานด้วยความมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับ

ชุมชนและสากล 

T = Teamwork ทํางานเป็นทีม มีความสามัคคีและเป็นอัหน่ึงอันเดียวกัน 

U = Utilize Culture ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 

E = Excellence มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 

 

Core Values  

 Core Values of the Officer of Arts and Culture is to encourage staff and 

students have realized of the importance of culture and the cooperation with local 

and international to develop the university, community and local which has been 

led by the culture with following details :   

C = Creativity 

U = Unity 

L = Local and Internationalize 

T = Teamwork 

U = Utilize Culture  

R = Responsibility 

E = Excellence 

 

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ๑. ดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนคร 

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนอํานวยความสะดวกด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ๓. การค้นคว้าวิจัยและนําผลงานเผยแพร่ 

 ๔. พัฒนาสํานักศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งข้อมูลการค้นคว้าวิจัยและนําผลงานเผยแพร่

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ๕. ประสานงานและส่งเสริมให้สํานักศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งบริการทางศิลปวัฒนธรรมแก่

สังคมและชุมชนในงานพิธีต่างๆ และการแสดง 

 ๖. จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของสํานักศิลปวัฒนธรรม 

 ๗. จัดทําคู่มือประกันคุณภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๘. สร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหกั้บบุคลากรทกุระดับ เพ่ือให้เห็น

ความสําคัญและความจําเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๙. จัดทํารายงานการประเมินตนเองจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑๐. เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก 

 

Quality assurance policies: 

 ๑. Operations of the Office of Arts and Culture in accordance with the policies 

of the Phranakhon University . 

 ๒. Promote and support the facilities in term of art and culture with internal 

departments and Phranakhon Rajabhat University  

 ๓. Research and published works  

 ๔. Development the office of art and culture to be source of research 

information and the dissemination of the cultural works  

 ๕. Coordinating and promoting the officer of arts and culture as a cultural 

service center for social and community in various ceremonies and cultural 

performances. 

 ๖ . Set up the Committee for the implementation of the quality assurance for 
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the office of art and culture. 

 ๗. Provide the Quality Assurance handbook to office of arts and culture   

 

 ๘. Raise awareness about the Academic Quality Assurance to staff at all level 

to perceive the importance and the need for academic quality assurance  

 ๙ . Prepare the report of self-assessment from quality assurance handbook  

 ๑๐ . Prepare for the inspection and quality assessment from the internal and  

external agencies  

 

การแบ่งส่วนราชการ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ดังน้ี 

 ๑. สํานักงานผู้อํานวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและด้านอ่ืน ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักให้

มีศักยภาพสําหรับงานส่งเสริมเผยแพร่ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ จัดทํา

โครงการและแผนงานด้านการศึกษาค้นคว้ากับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการประสานงานการจัดศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กรเครือข่ายทาง

วัฒนธรรมอ่ืน ดําเนินการจัดกิจกรรม (Events) ให้เช่ือมต่อกันอย่างมีระบบด้วยการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดทําการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการตอบสนองประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จัดทําแผนพัฒนาสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณประจําปี ดําเนินงานเก็บรวบรวม

ข้อมูล สรุป ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม ซึ่งสํานักงานผู้อํานวยการได้มอบหมายให้ส่วน

ราชการต่อไปน้ีเป็นผู้ดูแลและจัดการตลอดจนให้บริการด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณงานติดต่อประสานงาน งาน

นโยบายและแผน งานการเงิน งานสวัสดิการ งานประชุม งานประกันคุณภาพ 

 ๑.๒ กลุ่มงานข้อมูลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดหอวัฒนธรรมหรือศูนย์

วัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยว เป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางวัฒนธรรม 

 ๑.๓ กลุ่มงานศูนย์วัฒนธรรม มีหน้าที่จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากน้ียังส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยทั้งภายใน

และภายนอก พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้วย 
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 ๑.๔ งานศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ มีหน้าที่ประสานงาน ให้บริการ จัดอบรมหลักสูตรระยะ

สั้นและจัดการเรียนการสอนในรายวิชา และดําเนินการพัฒนาสื่อเอกสารเพ่ือการเผยแพร่ โครงการ 

 ๑.๕ งานสถาบันวิทยากรโขน มีหน้าที่ประสานงาน ดําเนินการฝึกอบรม จัดทําข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ พัฒนาสื่อเอกสารเพ่ือการเผยแพร่โครงการ 

 

The segmentation of government  agencies  

The office of art Culture has been segmented the government agencies as followed:  

 ๑. Office of director : is responsible for supervision and implementation for 

the promotion and maintain the religion, art, culture and others under the policy of 

university. The office of director also responsible for the development of the 

personnel for having potential for dissemination and preservation in term of religion, 

art and culture as well as the academic service both inside and outside the 

university. The office also has cooperated with the organizing of Art and culture 

event and provide information technology data to other cultural network agencies 

and connected the cultural Events to be systematic by promoting the cultural 

tourism, conduct the internal quality assurance, response the government 

operational assessment under the official endorsement of the government section, 

provide the Office of Arts and Cultural Development Plan, gathered data for Office of 

Arts and Cultural Project Plan and Annual Budget, gathered data, summary, 

assessment and report the  feedback of the Cultural Event . The Office of the 

Director has authorized these government sections to responsible and organized as  

well as related service as followed: 

 ๑.๑ General Management :  responsible for various kinds of functions such as 

the data archives management, policy coordination, policy planning, finance and 

Welfare, meeting and quality assurance . 

 ๑.๒ Data and dissemination of arts and culture : responsible for management 

of cultural hall or Thai cultural center and tourism to be information center of 

cultural information technology . 
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 ๑.๓ Cultural Center :  responsible for training in term of Art, culture and local 

wisdom conservation as well as promote and disseminate Art, Culture, Thai 

intellectual both and the development of art and culture standard as well.  

 ๑.๔ The recycling center and bonsai : responsible for  coordination and 

providing training courses and the development of document for dissemination the 

project. 

 ๑.๕ Institute of pantomime: responsible for coordination, training, preparation 

of performance information, develop documents for dissemination the project. 

 

 

ตอนท่ี ๒   ข้อมูลพ้ืนฐานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 ๒.๑ โครงสร้างองค์กร 

 ๒.๒ สถิติอัตรากําลัง (ผู้บริหาร คณาจารย์ สายสนับสนุน) 

 ๒.๓ สถิติวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรในสังกัดในช่วง ๔ ปีที่ผา่นมา 

 ๒.๔ สถิติผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา 

 ๒.๕ ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
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๒.๑  โครงสร้างองค์กร 

ตอนที่  ๒ 

โครงสร้างการบริหารงานของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ (๑)               - นักวิชาการศึกษา ๗ (๑)                            - นักวิชาการศึกษา ๗ (๑) 

                         - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓-๖ (๑)              - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓-๖ (๑)                - นักวิชาการศึกษา ๓-๖ (๒) 

- นักวิชาการศึกษา ๓-๖ (๑)                         - นักวิชาการศึกษา ๓-๖ 

 

                                                                                                                                                                   

                             

                                                                                                       

 

 
         หมายเหตุ : 

 

ข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

(สายสนับสนุน) 

 

อัตราเดิม 

ระดับ  

๓-๖ ๗ ๗,๘  

๑ - - รวม = ๑ 

อัตราที่พึง่ม ี ๖ ๓ ๑ รวม = ๑๐ 

เพิ่ม(+) / ลด (-) +๕ +๓ +๑ +๙ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (๑๐)

ผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 

นักวิชาการศึกษา ๗,๘ (๑)  

งานบริหารทั่วไป (๒) งานขอมูลและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม (๒) งานศูนยวัฒนธรรมและการทองเที่ยว (๓) 

งานศูนยรีไซเคิลและบอนไซ (๑)  งานสถาบันวิชาการโขน (๑)  
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  ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน ๗ ราย  จําแนก ดังนี้ 

  ๑. ลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน ๖ ราย 

  ๒. ลูกจ้างประจํา  จํานวน – ราย 

  ๓. พนักงานราชการ  จํานวน     ราย 

  ๔. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  จํานวน ๑ ราย 



 

 

ทําเนียบผู้บรหิารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๑. อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลืม้    ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๒. อาจารย์เสาวรส  พวงแก้ว  รองผู้อํานวยการฝ่ายงานบริหารทั่วไป 

 ๓. ดร.ณวัฒน์  หลาวทอง   รองผู้อํานวยการฝ่ายเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม  

๔. ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล  รองผู้อํานวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ 

      ศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 

 ๕. นางจําปี  บุดดา   หัวหน้าสํานักงาน 
 

 

๒.๑  สถิติอัตรากําลัง  (ผู้บรหิาร  คณาจารย์  สายสนับสนุน) 

 

ประเภท จํานวน 

ผู้บริหาร 

สายสนับสนุน 

รวม 

๕  คน 

๘  คน 

๑๓  คน 

 

 

๒.๒  วุฒิการศึกษาของบุคลากรในสังกัด  ในช่วง  ๔  ปี ทีผ่่านมา 

 

ปี พ.ศ./จํานวน ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

- 

๓ 

๑๐ 

- 

- 

๓ 

๑๐ 

- 

- 

๔ 

๙ 

- 

๒ 

๒ 

๙ 

- 

รวม ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ 

 

๒.๓  สถิติผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในช่วง  ๔  ปีทีผ่่านมา 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 



 

 

จํานวน ๗๕ % ๘๓ % ๘๖ % ๘๙ % 

 

 

 

คติพจน์ 
 คติพจน์ ปญฺญา นรานํ รตนํ “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน” 

Motto:  

" The Intellectual is the Light of Person "  
 

ปรัชญา 
 ปรัชญา  สืบสานวัฒนธรรม  นําภูมิปัญญาสูส่ากล 

 

Philosophy :  Culture. Lead to universal wisdom. 

 

วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน ์ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มุ่งส่งเสริม

บัณฑิตและบุคลากรทั่วไป ใหม้ีความรู้คู่คุณธรรม ศลิปวัฒนธรรมนําเทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสู่สากล 

 

Vision  :  Department of Arts and Culture. Welcome,. Graduates and staff are  

dedicated to the promotion. With knowledge and morality. Art  

technology and local to international. 

 

คุณค่า 
คุณคา่  ดํารงอัตลักษณ์ไท 

Value :       Maintain independent identities. 

 

พันธกิจ 



 

 

 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และศูนย์บ่มเพาะทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 ๒. ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูทางวิชาการ 

 ๓. พัฒนาระบบการบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีประสทิธิภาพ 

 ๔. จัดรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวิจัย งานพิพิธภัณฑ์ เพ่ือเป็นศูนย์

สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์  เผยแพร่  ศลิปวัฒนธรรมไทย 

 ๖. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือสืบสาน  อนุรักษ์  ถ่ายทอด  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และภูมิปัญญา 

 ๒. เพ่ือสร้างองค์ความรู้  ทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ 

 ๓. เพ่ือยกย่อง  เชิดชู  บุคคลเป็นแบบย่าง  ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

 ๔. เพ่ือให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครเป็นแหล่งเรียนรู้  ก่อเกิดรายได้แก่นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  

 ๕. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งภายในและต่างประเทศ 

Objectives 

๑. To convey, reserve, transfer cultural heritage and wisdom. 

๒. To create knowledge of culture as the source of academic information.  

๓. To glorify, honor the person as a role model of Religion and cultural art. 

๔. To promote the Phranakhon Cultural center being knowledge center and  

    gain income to students and local community. 

๕. To transfer the knowledge of Thai arts and culture within Thailand and     

    abroad. 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้

บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มุ่งเน้นการพัฒนา

ส่งเสริมให้อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมสู่สังคมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและสากลอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 

  C = Creativity  มีความคิดสร้างสรรค์ 

  U  = Unity   มีความสามัคคเีป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

  L = Local and Internationalization มีการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นสร้าง 



 

 

       ความร่วมมือกับชุมชนและสากล 

   T = Teamwork  มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม 

  U = Utilize Culture    ส่งเสริมและปรับใช้วัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ 

       ต่อองค์กรและสังคม 

  R = Reaponsibility  มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 

  E = Excellence  มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 

 

Core Values  

 Core Values of the Officer of Arts and Culture is to encourage staff and students have 

realized of the importance of culture and the cooperation with local and international to 

develop the university, community and local which has been led by the culture with 

following details : 

 

C = Creativity 

U = Unity 

L = Local and Internationalize 

T = Teamwork 

U = Utilize Culture  

R = Responsibility 

E = Excellence 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 แผนยุทธศาสตร์สาํนักศลิปะและวัฒนธรรม พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปฏิรูประบบบร ิหารจัดการมหาวิทยาลัยท้ังระบบ ด ้วยหลักธรรมาภิบาล  

  ยืดหยุ่น คลอ่งตัวและโปรงใส 

เป้าประสงค์  ๑   ระบบบริหารจัดการ มีธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นอย่าง 

    ต่อเน่ือง  



 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการจัดการและโครงสร้างสายงานสนับสนุนวิชาการ  

    และการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการจัดการและโครงสร้างสายงาน
สนับสนุนวิชาการและการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมบริหารสํานักงาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑.  นักศึกษา บุคลากรและผูใ้ช้บริการได้รับความพึงพอใจ 

  

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย สรา้งองคค์วามรู ้และสรา้งนวัตกรรมสู่ระดับ 

    นานาชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์  ๑   มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและคณุภาพ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
         สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสงัคม 

๑. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และ
นวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

- กิจกรรมครุภัณฑ์หุ่นละครเล็ก 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีหุ่นละครเล็ก 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑. นักศึกษา บุคลากร มีความรู้ความสามารถทางด้านการแสดงหุ่นละครเล็ก 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  วิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 

๑. โครงการวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล 
- กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 



 

 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. หน่วยงานมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานและสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
 

- เชิงคุณภาพ 
๑. หน่วยงานมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมยัและมีคุณภาพในด้านการบริการ

วิชาการสู่สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนา และยกย่องคุณภาพอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนกัศึกษาสูส่ากล 

 เป้าประสงค์  ๑   ได้บุคลากรและบัณฑิตทีม่ีคุณธรรม จรยิธรรม มีความพร้อมสู่สากล (การพัฒนา 

      และยกคณุภาพมาตรฐานคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน)  

 กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร 

๑. โครงการยกระดับมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั่วไป 

- เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้ปฏิบัติจะมีสมาธิ เข้าใจตนเองและเข้าใจผูอ่ื้น 
๒. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของธรรมในพระพุทธศาสนา

ย่ิงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

- กิจกรรมงานประกับคุณภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรจัดทําข้อมูลตัวช้ีวัด 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรดําเนินงานตามตัวช้ีวัดบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 



 

 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรมีความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรม 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑. บุคลากรได้รับการยอมรับในระดับชาติและสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบค่าตอบแทนสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ 

๑. โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
- กิจกรรมจัดจ้าบุคลกรประจําสํานักงาน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรประจําสํานักงาน 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑. การบริหารจัดการมีความคลอ่งตัว 

 

เป้าประสงค์  ๒    ได้บุคลากรและบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมสู่สากล (การยก 

     คุณภาพมาตรฐานนักศึกษา)  

กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับระบบการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย  

   สวัสดิภาพและสวัสดิการ ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย 

๑. โครงการปรับระบบการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การดูแลสขุภาพอนามัย 
สวัสดิภาพและสวัสดิการ ตลอดจนการรักษาระเบียบวินัย 

- กิจกรรมเทิดทนูชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ได้เขา้ร่วมทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑. คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ได้เข้าร่วมทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการวิชาการ ให้มีคณุภาพและตอบสนองความ 



 

 

   ต้องการของทอ้งถ่ิน 

 เป้าประสงค ์ มีการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมและสขุอนามยัใน 

            ชุมชนเมือง 

๑. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการดูแลจัดการสิง่แวดล้อมและสุขอนามัยใน
ชุมชนเมือง 

- เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. หน่วยงานภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑. หน่วยงานภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นชุมชน 

๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นชุมชน 
- การประกวดและการแสดงทางวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑. นักศึกษาและบุคลากร ได้เข้าร่วมประกวดและฝึกประสบการณ์จริง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ เร่งรัดพัฒนาศนูย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศลิปวัฒนธรรม และนําพาภูมิปัญญา 

   ไทยสู่สากล 

เป้าประสงค ์ มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม สรา้งความร่วมมือกับชุมชนทั้งในและ 

   ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุรี 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุรี 



 

 

๒. เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรและร่วมกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา 
 

- เชิงคุณภาพ 
๑. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึกในความเป็นไทยและ

มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ 
๒. คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มีจิตสํานึกในความเป็นไทยมีความภาคภูมิใจใน

เอกลักษณ์ของชาติไทย 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริม/เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยสูส่ากล 

๑. โครงการส่งเสริม/เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
- พัฒนาบุคลากรและยกย่องภูมิปัญญาไทยสูส่ากล 
- เผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสูส่ากล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ 
๑. มีบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการยกย่อง 

 

- เชิงคุณภาพ 
๑. มีบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการยกย่อง 

  

สถานภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

๑.  สถานที่ต้ัง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ต้ังอยู่ที่ อาคาร ๒๐    

 ช้ันที่ ๑  เป็นห้องโถง และจัดกิจกรรมสําหรบันักศึกษา 

 ช้ันที่ ๒  เป็นสาํนักงานผู้อํานวยการ  ห้องผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

           และห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

 ช้ันที่ ๓  เป็นห้องงานข้อมูลและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม      

๒.  อาคารเรือนไทย 



 

 

  เรือนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เป็นเรือนไทยภาคกลางแบบเรือนหมู่ประยุกต์ มี

ลักษณะเป็นเรือนไทย  ๔  หลัง  ใต้ถุนสูงเช่ือมด้วยชาน  ซึ่งเปิดโล่ง  กลางชานปลูกต้นพิกุลเพ่ือให้ร่มเงามี

จํานวน  ๔  หลัง  

(ช้ันบน) หลังที่  ๑ เป็นเรือนแฝด  สําหรับช้ันบนใช้เป็นห้องพิธีการจัดงานแต่งงานเพ่ือ 

  จัดพิธีหมั้นและหลั่งนํ้าพระพุทธมนต์สําหรับคู่บ่าวสาว 

 หลังที่  ๒ จัดเป็นห้องสําหรับจัดพิธีการพระสงฆ์ในช่วงเช้า 

 หลังที่  ๓ จัดเป็นห้องสําหรับจัดโตกอาหารถวายพระสงฆ์ในช่วงเช้า 

 หลังที่  ๔  จัดไว้สําหรับเก็บอุปกรณ์ที่สําหรับจัดพิธีงานแต่งงานใต้ถุนเรือน  แบ่งก้ันเป็นอีก   

  ๓ ห้องเพ่ือใช้เป็นห้องจัดเตรียมงาน 

 

 ห้องที่   ๑  มีพ้ืนที่ใช้สําหรับจัดเลี้ยงมีเก้าอ้ีที่จัดเลี้ยงได้  ๓๐  ตัว 

 ห้องที่  ๒ ใช้สําหรับจัดเตรียมงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ  สําหรับจัดงานแต่งงานและงานกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม 

 ห้องที่  ๓  ติดทางเดินไปศาลาท่านํ้า ใช้เป็นห้องสําหรับจัดเตรียมงานต่าง เช่นเดียวกัน  

 ๓.  พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย 

 พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย  ได้รวบรวบเรื่องการฝึกหัดผู้ที่จะเป็นครูในอดีตกว่า   ๑  ทศวรรษที่ผ่าน

มา โดยจัดแสดงบน ช้ัน  ๒   ณ อาคารอนุสรณ์   ๑๐๐   ปี  เป็นการจัดแสดงนิทรรศการแบบถาวรโดย

จัดแบ่ง  ๕  ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่  ๑  ๑๐๐   ปี  การฝึกหัดครูไทยจัดแสดงนิทรรศการเล่าเร่ืองราวตั้งแต่เริ่มต้นการก่อต้ัง

โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์และการย้ายสถานที่ไปที่ต่างๆ  จนกระทั่งมาต้ังมั่นอยู่ที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด

พระศรีมหาธาตุบางเขน 

 ส่วนที่ ๒   ราชภัฏพระนครปัจจุบันและอนาคต จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับราชภัฏพระนครใน

ปัจจุบัน และต่อเน่ืองไปถึงในอนาคต 

 ส่วนที่ ๓   ราชวงศ์กับราชภัฏพระนคร จัดแสดงนิทรรศการรวบรวบเรื่องราวเก่ียวกับราชวงศ์ที่เสด็จ

มาเปิดงานและอาคารต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ส่วนที่ ๔   วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน รวบรวบเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติวัดพระศรีมหาธาตุ                     

บางเขน ต้ังแต่อดีตที่ผ่านมา 

 ส่วนที่ ๕  โถงข้อมูล  จะเป็นส่วนที่จัดคอมพิวเตอร์ไว้จํานวน  ๕  เครื่อง เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนทั่วไปที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการฝึกหัดครูไทย 



 

 

 

 ๔.  ศูนย์รีไซเคิลและบอนไซ 

ศูนย์รีไซเคิลจัดต้ังโดย ดร.พระสถาปนา พุทธิวังโส บนแนวคิดที่จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม      

อันเน่ืองมาจากปัญหาของขยะที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน โดยการนําเอาวัสดุหรือขยะที่ไม่มีค่าแล้วนํามาทําให้มีค่า

โดยการนําขยะที่ไร้ค่าเหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์โดยการนํามารีไซเคิลให้เป็นสิ่งสวยงามปรับภูมิทัศน์ต่างๆของใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และสถานที่ต่างๆให้เกิดความร่มรื่นมองแล้วสบายตารวมทั้งศูนย์บอนไซ 

รีไซเคิลได้เปิดการบริการทางด้านวิชาการกับนักศึกษาที่เกิดความสนใจท่ีจะนําขยะที่เหลือใช้นํา

กลับมารีไซเคิลให้เป็นประโยชน์ และช่วยให้ปัญหาขยะลดลง 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

วัน  เดือน ป ีและสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

             วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๒๐ ช้ัน 
๒  

 

วงรอบปีการประเมิน 

 ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 

 ๑.   ดร.อรุณี      สําเภาทอง ประธานกรรมการ 

 ๒.   อาจารย์นพรัตน์  มัดสมบูรณ์ กรรมการ 

 ๓.   อาจารย์จันทนา   อุดม กรรมการ 

 ๔.   อาจารย์วรรณภา  ฐิติธนานนท์ กรรมการ 

 ๕.   นางสาวสลุินจิต  นฤชากร กรรมการและเลขานุการ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑.  ผลการดําเนนิงานในภาพรวม 

ผลการประเมินในภาพรวมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การ 

ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  คะแนนการประเมิน  ๔.๖๗        

๒.  จุดเด่น 

 ๑.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการยอมรับด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งจากองค์กรภายในประเทศ

และและต่างประเทศ 



 

 

๒. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรักในองค์กร ให้ความร่วมมือเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ

ทุกด้านของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

๓.  จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. การเขียน SAR ในตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการยังเขียนขั้นตอนการดําเนินงานไม่ชัดเจนตามเกณฑ์

การประเมิน 

 ๒. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานยังไม่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานและเกณฑ์การประเมิน 

 ๓. การกําหนดตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน 

๔. ข้อเสนอแนะ 

 ๑. การเขียน SAR ในตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการยังไม่ปรากฏขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนตามเกณฑ์
การประเมิน 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรมีระบบประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีและแผน
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและปฏิบัติตรงกัน 
  ๓. ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนให้พร้อมรับการ 

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  I P O รวม  

องค์ประกอบที ่๑  ๕.๐๐  ๕.๐๐ ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่๖  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่๗  ๔.๕๐  ๔.๕๐ ระดับดี 

องค์ประกอบที ่๙  ๔.๐๐  ๔.๐๐ ระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

 ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ  ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

 

ข้อสรุปตามองค์ประกอบคุณภาพ 



 

 

 ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ ๑ พบว่าสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  

ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ ๖ และ สมศ. ที่ ๑๐  พบว่าสํานักศิลปะและ 

วัฒนธรรม    มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในระดับ   

ดีมาก โดยตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑ และตัวบ่งช้ีที่  ๑๐ (สมศ.) ได้ระดับคะแนน ๕.๐๐  

ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ ๗ พบว่าสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการ 

ดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยตัวบ่งช้ีที่ ๗.๑  ผลการ

ดําเนินงาน ๗ ข้อ   ๕ คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก และตัวบ่งช้ีที่ ๗.๔ มีผลการดําเนินงาน ๕ ข้อ  ๔  คะแนน  

อยู่ในระดับดี  คะแนนเฉล่ีย  ๔.๕๐  อยู่ระดับดี 

 

 

ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ ๙ พบว่า     สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการ 

ดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในระดับดี มีการดําเนินงาน ๘ 

ข้อ  ๔ คะแนน 

 

ตารางผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

  I P O เฉลี่ย  

มาตรฐานท่ี ๑ 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 

     

มาตรฐานท่ี ๒  ด้านการบรหิารจัดการอุดมศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๒ ก  
ด้านธรรมภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

 ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๖๐ ระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ข 
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา 

 ๕.๐๐  ๕.๐๐  ระดับดีมาก 

 

 



 

 

มาตรฐานท่ี ๓ 
การศึกษาด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

 ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน  ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน :กลุ่ม ข สถาบันทีเ่น้นระดับปริญญาตร ี
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

I P O รวม 

๑.ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย     

๒.ด้านกระบวนการภายใน  ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๔.๖๗   

๓.ด้านการเงิน     

๔.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม     

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมุมมอง  ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๔.๖๗ 

ผลการประเมนิ  ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 



 

 

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O รวม 

๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

          

(๑)ด้านกายภาพ      

(๒)ด้านวิชาการ      

(๓)ด้านการเงิน      

(๔)ด้านการบริหารจัดการ  ๔.๕๐  ๔.๕๐  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี ๑      

๒. มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  

(๑)ด้านการผลิตบัณฑิต      

(๒)ด้านการวิจัย      

(๓)ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม      

(๔)ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานท่ี ๒      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน  ๔.๖๐ ๕.๐๐ ๔.๖๗  

ผลการประเมิน  ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี
มาก 

  

  

ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา 

 - 

 

ข้อสรุปภาพรวม 

 ๑.  ผลการดาํเนินงานในภาพรวม 
ผลการประเมินในภาพรวมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การ 

ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ในระดับดีมาก  คะแนนการประเมิน  ๔.๖๗        

 

๒.  จุดเด่น 



 

 

 ๑.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการยอมรับด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งจากองค์กรภายในประเทศ

และและต่างประเทศ 

๒. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรักในองค์กร ให้ความร่วมมือเสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ

ทุกด้านของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

 

๓.  จุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑. การเขียน  SAR ในตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการยังเขียนขั้นตอนการดําเนินงานไม่ชัดเจนตามเกณฑ์

การประเมิน 

 ๒. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานยังไม่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานและเกณฑ์การประเมิน 

 ๓. การกําหนดตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย ในแผนกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน 

  

๔. ข้อเสนอแนะ 

 ๑. การเขียน  SAR ในตัวบ่งช้ีที่เป็นกระบวนการยังไม่ปรากฏข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 ๒. มหาวิทยาลัยควรมีระบบประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีและแผน
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและปฏิบัติตรงกัน 
  ๓. ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนให้พร้อมรับการ 

เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จากผลการประเมินรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 



 

 

แผนพัฒนาคุณภาพสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยคณะกรรมการ
ประเมิน 

แนวทางการดําเนนิงานเพื่อการพัฒนา
แก้ไข/ปรับปรงุ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ .มหาวิทยาลัย ควรมีระบบประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีและแผนกลยุทธ์
ที่ชัดเจนและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจการปฏิบัติ
ตรงกัน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาแก้ไขในด้านการ
ประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสร้างเครื่องมือ
วิธีการในการทําแบบประเมินการแผนปฏิบัติการ
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
๒. ดําเนินการจัดทําแบบประเมินตามกิจกรรม 
๓. สรุปผลตามแบบประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจําปีและแผนกลยุทธ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร ๑ ต.ค.๕๖ – 
๓๐ ก.ย.๕๗ 

๑. ผู้อํานวยการสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. รองผู้อํานวยการ
สํานัก 
๓. หัวหน้าสํานักงาน 
๔.บุคลากรในสํานัก 
 

 

 

 

 



 

 

องค์ประกอบที่ ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยคณะกรรมการ
ประเมิน 

แนวทางการดําเนนิงานเพื่อการพัฒนา
แก้ไข/ปรับปรงุ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.การประเมินความสําเร็จของการบูรณาการการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นักศึกษา 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการการจัดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรม
นักศึกษา ดังนี้ 
๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสร้างเครื่องมือใน
การทําแบบประเมินการทํากิจกรรมให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
๒. ดําเนินการจัดทําแบบประเมินตามกิจกรรม 
๓. ใช้แบบประเมินในการจัดกิจกรรมแต่กิจกรรม 
๔. สรุปผลตามแบบประเมินและนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์ผลความสําเร็จของการ  
บูรณาการ 

๑. โครงการยกระดับมาตรฐาน

อาจารย์และบุคลากร 

 

๑ ต.ค.๕๖ – 
๓๐ ก.ย.๕๗ 

๑. อ.ณวัฒน์   
หลาวทอง  
๒. นางสาวกัญณ
ภัทร นิธิศวราภา
กุล 
๓. นางสาว     
วรุณยุพา        
ศรีรักษา 
๔. นายนริทธิ์ 
จันทร์ทอง 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดย
คณะกรรมการประเมิน 

แนวทางการดําเนนิงานเพื่อการพัฒนาแก้ไข/ปรบัปรุง โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ควรนําผลการประเมินผู้บริหารของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แผนการดําเนินงานต่อไป 

๑. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมนําผลการประเมินผู้บริหารมาปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานตามกรอบภาระงานที่ได้ตั้งไว้ตามบทบาทหน้าที่ และตาม
วัตถุประสงค์  พันธกิจของหน่วยงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้บริหารในสํานักร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงาน  
 ๑.๒ นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปีถัดไป 

๑. โครงการยกระดับ

มาตรฐานอาจารย์และ

บุคลากร 

 

๑ ต.ค.๕๖ – 
๓๐ ก.ย.๕๗ 

๑. อ.เสาวรส    
พวงแก้ว 
๒. นางจําปี บุดดา 
๓. นางสุนิภา    
เสือเปรียว 
๔.นางสาวขวัญใจ 
อรัญกานนท์ 
๕.นางสาวราตรี 
ศรีโรจน์ 
 

๒.ควรสรุปผลการดําเนินงานด้านการจัดการความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อจัดทําแผนการจัดการความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 

๒. สํานักได้สรุปผลการดําเนินงานด้านการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นปัญหา 
อุปสรรคในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดการ
เกิดภาวะความเสี่ยงในการทํางาน มีขั้นตอนดังนี้ 
 ๒.๑ จัดประชุมระดมเพื่อหาปัจจัยความเสี่ยง 
 ๒.๒  ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
 ๒.๓ วิเคราะห์การดําเนินงาน 
 ๒.๔ ประเมินผลความเสี่ยงที่เหลืออยู่เพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงปี
ถัดไป 

๓.ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความเสี่ยง จัดทํา
เป็นรูปเล่มเพื่อความสะดวกในการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

๓.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปเล่ม เพื่อ
ความสะดวกในการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้  
  ๓.๑ จัดประชุมระดมเพื่อหาปัจจัยความเสี่ยง 
  ๓.๒ ดําเนินงานจัดทําแผนความเสี่ยง 
  ๓.๓ สรุปผลและจัดทํารูปเล่ม 
  ๓.๔ รายงานการทํากิจกรรมตามแผนบริการความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 



 

 

องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยคณะกรรมการ
ประเมิน 

แนวทางการดําเนนิงานเพื่อการพัฒนาแก้ไข/
ปรับปรุง 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.ควรจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทุกคนภายใน
หน่วยงานเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รับผิดชอบมาเชื่อมโยงกับภาระงานประจําส่งผลให้เกิด
วัฒนธรรมองค์ที่มีคุณภาพ 
๒.ควรจัดประชุมติดตามผลและให้ความช่วยเหลือ 
คําปรึกษาแก่บุคลากรที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง 
๓.ควรพัฒนากระบวนการและจัดทําแผนพัฒนาตามผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางานที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผน   กลยุทธ์ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรในหน่วยงานและกําหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อเป็น
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    ๑.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมอบหมายให้บุคลากรศึกษา 
รับผิดชอบดูแล  จัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของงานประกันคุณภาพ 
    ๒.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์
ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา 
และอุปสรรค  ในการศึกษาและการจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้  
    ๓.สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมบุคลากรภายใน
สํานักและมีการกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนตามตัว
บ่งชี้ แผนกลยุทธ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงานและกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   ๔. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมบุคลากรภายใน
สํานักและมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้   เดือน
ละ ๑ ครั้ง 
   ๕. มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์โดยมีการนําผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเกณฑ์ 

๑. โครงการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 

    -  กิจกรรมงาน

ประกันคุณภาพ 

 

๑ มิ.ย.๕๖ - 
๓๐ พ.ค.๕๗ 

๑. ผู้อํานวยการ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๒. รองผู้อํานวยการ
สํานัก 
๓. หัวหน้าสํานักงาน 
๔.บุคลากรในสํานัก 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แผนการติดตามการดําเนินงานกิจกรรมโครงการของหน่วยงาน 

ตามที่ระบุในแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

(จากผลการประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕)



 

 

 

 

แผนการติดตามการดําเนินงานกิจกรรมโครงการของมหาวิทยาลัย 

ตามที่ระบุในแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

(จากผลการประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

การติดตามครั้งที่ .................................... 

 

ดําเนนิงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

จํานวนกิจกรรม/
โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดปี 

            

ผลดําเนินงาน
(จํานวนกิจกรรม/
โครงการ) 

            

ร้อยละ(จํานวน
กิจกรรม/โครงการ) 

            



 

 

 

 


