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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์ข้อที่ 1   ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาเป็นประธาน รองคณบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ มีค าสั่ง
แต่งคณะกรรมการด าเนินงาน และในระดับปฏิบัติการได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งโดยมีผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นประธาน และมีบุคลากรในภายส านักเป็นกรรมการมีหน้าที่จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงาน 
แต่ละครั้ง 
 บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วยภารกิจหลัก 3 ด้าน
ดังนี้ 
 2.1  ด้านบริหารและบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2.2  ด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 2.3  ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 โดยภารกิจหลักทั้ง 3 ด้านก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4(4.1)1.2 ค าสั่งมอบหมายงาน 
4(4.1)1.3 ภาระงานบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
เกณฑ์ข้อที่ 2   จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บุคลากร จัดประชุมท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดท าแผนและวัตถุประสงค์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้และ
วัตถุประสงค์ของแผนไว้ทุกกิจกรรม 
  1.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและโครงการ/กิจกรรม 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งแผนงานโครงการ/
กิจกรรม งบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้เสนอและผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

เอกสารหลักฐาน
หมายเลข 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

4(4.1)2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของส านักฯ 
4(4.1)2.2   แผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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เอกสารหลักฐาน
หมายเลข 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

4(4.1)2.3 แผนปฏบิัติงานประจ าปี 
4(4.1)2.4 เอกสารการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 

 
เกณฑ์ข้อที่ 3   ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนงานโครงการ และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะเพื่อติดตามการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลการด าเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน ทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)3.1 คณะกรรมการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4(4.1)3.2 รายงานการด าเนนิงานการจัดกจิกรรมตามแผนด้านท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมตามไตรมาส 
4(4.1)3.3 รายงานการประชุมส านัก 

 
เกณฑ์ข้อที่ 4   ประเ มินความส า เร็จตามตัวบ่งชี้ที่ วัดความส า เร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด ซึ่งในแผนงานมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมได้มีการจัดท า
ประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท าก าหหนดไว้   และ
ด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นรูปเล่ม 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)4.1 แผนด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2559 
4(4.1)4.2 เอกสารสรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผน 

 
เกณฑ์ข้อที่ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของ
การจัดกิจกรรม พบว่า 
 จุดเด่น 
 1. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม และให้
ความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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 2.  นักศึกษาและอาจารย์ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน บริการ
วิชาการสู่สังคมและเข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับรางวัลทั้งระดับสถาบันระดับชาติ และ
นานาชาติ เช่น 
  2.1 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 
ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด
การแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน ณ ประเทศเวียดนาม โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแสดงชุดหุ่ นละคร
เล็ก และ  2  เหรียญเงินจากการแสดงเดี่ยวระนาดเอกและระบ าซัดชาตรี 
  2.2  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐ
อียิปต์ ให้เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน “Aswan International Festival” ครั้งที่ 5 
  2.3  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการประกวด 
วงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคกลางประจ าปี 2560 ประเภทการประชันตีกลอง 
  2.4  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการประกวด 
วงโยธวาทิต  ในรายการ “Hong Kong International Youth Marching Band Asian Championship 
2016” 
  2.5  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวาดภาพประกอบ
หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2.6  สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้ร่วมแสดง
หุ่นกระบอกและหุ่นละครเล็ก ในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 22-25  เมษายน 
2560 
  2.7 สาขาวิชานาฏศิลป์และการละครน าผลงานสร้างสรรค์ท่าร าชุด “ในหลวงของแผ่นดิน” ไป
เผยแพร่แสดงในงาน “International Conference on Arts and Culture in Creative Economy 2017” 
เมื่อวันที่ 15-17  กุมภาพันธ์ 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ควรมีการตั้งงบประมาณด้านศิลปวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น และครอบคลุมในทุกศาสตร์ 
  2.  การเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติให้ต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในการจัดท าแผนปีงบประมาณ 2560 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)5.1 สรุปรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 2559 
4(4.1)5.2 รางวัลการประกวดทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)5.3 ภาพโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
เกณฑ์ข้อที่ 6  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   
 ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลยั โดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดท าโครงการกิจกรรมด้านการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตามพนัธกิจดังนี ้
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  1.  ส านักศิลปะและวฒันธรรมมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์หลากหลายอย่างต่อเนื่องเช่น  
   1.1  เผยแพร่กิจกรรมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.pnru.ac.th  
   1.2  เผยแพร่กิจกรรมเว็บไซต์ของส านักฯarts.pnru.ac.th 
   1.3  เผยแพร่การแสดงของส านกัศิลปะและวัฒนธรรมทาง YouTube 
   1.4  https://www.facebook.com/artspnru/ 
   1.5  แผ่นพับกิจกรรมต่างๆ  
   1.6  วารสารส านักราย 3  เดือน 
  2.  ส านักศิลปะและวฒันธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมโดยมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เช่น กระทรวงวฒันธรรม สกอ. เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดังนี ้
  กิจกรรมในประเทศ 
   2.1   ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านวัฒนธรรม  ๑๕  สถาบัน ครั้งที่ ๗ ณ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏกาญจนบุร ี
   2.2  ร่วมกิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยการร่วมมือจากส านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
   2.3  ร่วมแถลงข่าวและการรณรงค์การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี 
กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
   2.4  เข้าร่วมมหกรรมศิลปะการแสดง หุ่นร่วมสมัยไทย – อาเซียน งานใต้ร่มพระบารมี 235 
ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
   2.5  เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกในมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย–
อาเซียน งานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพลับพลามหา
เจษฎาบดินทร ์
   2.6  เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
  กิจกรรมต่างประเทศ 
   2.7 เข้าร่วมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน
เทศกาล Cambodia-Laos-Myanmar-Thailand-Viet Nam Festival of Song, Dance and Music ครั้งที่ 
17ระหว่างวันที่ 17-26 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
   2.8  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐอียิปต์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะ
นานาชาติครั้งที่ 5 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2560   
ณ จังหวัดอัสวาน สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งในการเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้คณะอาจารยฺ์ และนักศึกษาได้
เดินทางไปศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย October ๖ University ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
   2.9  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการประกวด 
วงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคกลางประจ าปี 2560  ประเภทการประชันตีกลอง 

http://www.pnru.ac.th/
http://arts.pnru.ac.th/
https://www.facebook.com/artspnru/
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   2.10  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการประกวด 
วงโยธวาทิต  ในรายการ “Hong Kong International Youth Marching Band Asian Championship 
2016” 
  3.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   3.1  ลงนามความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยไทย  15  สถาบัน 
   3.2  ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   3.3  ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
   3.4  ลงนามความร่วมมือสถานทูตไทยประเทศอียิปต์ 
   3.5  ลงนามความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 31 แห่ง  
  4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมท าด าเนินการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เก่ียวข้อง
กับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี ได้ด าเนินงานจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
   4.1  กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  จ านวน 7 คืน 8 วัน  
   4.2   กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนจ าน าพรรษา ร่วมกับกับกองพัฒนา
นักศึกษา และคณะทุกคณะ 
   4.3  กิจกรรมท าบุญ ใส่บาตรทุกวันต่อเนื่องทุกปี ร่วมกับคณะทุกคณะ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย   
   4.4  กิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ ท าร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา คณะ และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
   4.5  กิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง ท าร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา คณะ และ
หนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   4.6  กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้    
    4.6.1 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถฯ 
    4.6.2 สมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร 
    4.6.3  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   4.7  จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีพุทธศักราช 2559  วันที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ หอประชุม
พิฆเนศวร 
  5.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมสนับสนุนนักศึกษา โดยชมรมศิลปวัฒนธรรมส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดต่างๆ  ดังนี้ 
   5.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้การสนับสนุน นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาดนตรีไทยศึกษา คณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู “วงดอกปีบ” 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ในการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ จัดโดย กองทัพเรือ 
มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับ บ้านดนตรีไทย
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ศรีผ่อง เมื่อวันอาทิตย์ที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ  
ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
   5.2  เข้าร่วมประกวดการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน
เทศกาล Cambodia-Laos-Myanmar-Thailand-Viet Nam Festival of Song, Dance and Music ครั้งที่ 
17  ระหว่างวันที่ 17-26 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกว๋างจิ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
   5.3  กิจกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะต่างๆ จัดขึ้นมี ดังนี้ 
    5.3.1 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทุกคณะจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. – 11  มิ.ย. 2559 
   5.4  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับวัสดุ/
อุปกรณ์ ตลอดจนการอบรมและการแสดง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ 
 
 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)6.1 โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)6.2 เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม

อบรมด้านดนตรีไทย อบรมการแสดงโขน-หุ่นละครเล็ก อบรมการประดิษฐ์
ดอกไม้ใบตอง การบริการให้ยืมวัสดุ/อุปกรณ์แก่นักศึกษาในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น จดหมายเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม 

4(4.1)6.3 รายชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4(4.1)6.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
4(4.1)6.5 เล่มสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 
เกณฑ์ข้อที่ 7  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญ
รับรองและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ระบ า 
ดาหลามาลีศรีเมืองตรัง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักฯ และน าเสนอใน
ระดับนานาชาติ และงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว 
ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี รวมทั้งน าการแสดงไปเผยแพร่การแสดงท่าร าในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยมีขั้นตอนการด าเนินการจัดท าดังนี้ 
 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
  น าพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดตรัง 
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองจังหวัดตรัง) ได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของชาติให้ยืนยงต่อไป ที่
ศูนย์นี้มีแปลงดอกดาหลาอยู่ 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์สีขาว สายพันธุ์สีแดง สายพันธุ์สี ชมพู และ
สายพันธ์สีส้มอมชมพู ผู้สร้างสรรค์จึงคิดวิธีการที่จะช่วยในการอนุรักษ์สืบสานพันธุกรรมดอกดาหลาทั้ง 4  
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สายพันธุ์ โดยคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์การแสดงที่เกี่ยวข้องกับดอกดาหลาทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยมีวิธีการล าดับขั้น
ดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
  2. ศึกษาประวัติความเป้นมาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง 
ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง) เพ่ือศึกษาพันธุกรรมพืชดอกดาหลาที่มีอยู่ในศูนย์ฯ เพ่ือมาวิเคราะห์
และเตรียมสร้างสรรค์ 
  3.  ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างสรรค์การแสดงอันได้แก่นาฏยประดิษฐ์  
  4.  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ การแต่งกาย 
  5.  แต่งค าร้อง ประพันธ์บทเพลง 
  6.  ออกแบบท่าร าประกอบการแสดง 
  7.  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและวิพากย์การแสดงโดยใช้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 
   7.1  ศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดง   1 ท่าน 
   7.2  รองศาสตราจารย์ 3 ท่าน 
   7.3 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน 
   รวมเป็น 5 ท่าน 
   7.4  ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 
  8. บันทีกเทปและน าออกเผยแพร่ 
  9. ถ่ายทอดท่าร าให้กับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
  10. น าเสนอต่างประเทศ 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)7.1 ผลงานการพัฒนามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)7.2 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้การรับรอง Proceeding 
4(4.1)7.3 เล่มงานวิจัยเรื่อง “ระบ าดาหลามาลีศรีเมืองตรัง 
4(4.1)7.4 CD ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ “ระบ าดาหลามาลีศรีเมืองตรัง 
4(4.1)7.5 เล่มงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ระบ าดาหลามาลีศรีเมืองตรัง 
4(4.1)7.6 เอกสารเผยแพร่และตีพิมพ์ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
4(4.1)7.7 ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
การบรรลุเป้าหมาย 
 ก าหนดเป้าหมายที่ 5 ข้อ     ไม่บรรลุเป้าหมาย      บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

5 ข้อ 7 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา  2559 8 

 


