
 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา  2560 1 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์ข้อที่ 1   ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
  1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมในระดับ
มหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาเป็นประธาน และต่อมามีผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ มีค าสั่งแต่งคณะ กรรมการด าเนินงาน  
  ค าสั่งในระดับปฏิบัติการมีผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธาน และมีบุคลากรใน
ภายส านักเป็นกรรมการมีหน้าที่จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม โดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานแต่ละครั้ง 
  ภารกิจหลักในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วย  3  ด้านดังนี้ 
   1.1  ด้านการบริหารส านักงาน 
   1.2  ด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
   1.3  ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  โดยภารกิจหลักทั้ง 3 ด้านก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่การจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดกิจกรรม  ด าเนินกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมในคณะ/สาขาวิชาต่างๆเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและความพึงพอใจของ
ชุมชนและสังคมตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 
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 
  มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2560  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน ปฏิบัติการ  มีการก าหนดงบประมาณ และมีการด าเนินการตามแผนงบประมาณดังนี้ 



 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา  2560 2 

   2.1 จัดท าแผนและวัตถุประสงค์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายและตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน 
   2.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและโครงการ/กิจกรรม 
   2.3  ก าหนดงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
   2.4  วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
   2.5  รวบรวมแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ งบประมาณ และการด าเนินการตามไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

จัดสรร 

รวม 

ร้อยละ ไตรมาส   

โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่
บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ   

              
175,000.00  

                
55,871.00  100 

โครงการยกคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

                
35,000.00  

                
35,000.00  100 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงระบบสื่อ ทรัพยากร และ
สิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ 

              
200,000.00  

              
198,951.00  99.48 

โครงการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
           

1,030,000.00  
            

1,002,520.00  97.33 

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนทั้งในและต่างประเทศ ในการท านุบ ารุง
และอนุรักษ ์ 990,000.00 

              
989,971.80  100 

โครงการส่งเสริม พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชมุชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

           
6,870,000.00  

           
6,869,936.64  100 

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
(เงินเดือน) 

           
1,339,600.00  

            
1,339,600.00  100 

รวมท้ังสิ้น 10,639,600.00 10,244,977.82 96.29 
คิดเป็นร้อยละ 100 96.29 

 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

4(4.1)2.1 แผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4(4.1)2.2   แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
4(4.1)2.3 โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4(4.1)2.4 เอกสารการจัดสรรงบประมาณ 

 
เกณฑ์ข้อที่ 3   ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
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  มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยผู้อ านวยการ ส านักศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน ทุกไตรมาสเพื่อเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการ    จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าทุก
เดือน โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้  
   1. เป็นการประชุมแจ้งและชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมพร้อมวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง 
   2. เป็นการประชุมก ากับติดตามระหว่างการด าเนินงานมีอุปสรรคหรือปัญหาใด จะได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน และสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีงบ ประมาณและ
การศึกษาต่อไป   
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

4(4.1)3.1 คณะกรรมการด าเนินงานของส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
4(4.1)3.2 รายงานการประชุมของส านัก 
4(4.1)3.3 รายงานการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตามไตรมาส 
 

การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของส านัก จากการที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ที่ผ่านมา ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้มีข้อเสนอว่า ทางส านักฯ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ท าให้มี
ผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมน้อย คือผู้ เข้าร่วมทราบก าหนดการจัดงาน แต่ในบางครั้งกระช้ันชิด ประกอบกับการ
ประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมขาดความน่าสนใจ ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วม ทางส านักฯ จึงได้น าข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณา และจะด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ให้
มีความหลากหลายและมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีมากขึ้น ตลอดจนจะประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกในปีงบประมาณต่อไป 
 

เกณฑ์ข้อที่ 4   ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
      หลังจากท่ีมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
มีการด าเนินการประเมินผล  ดังนี้ 
   4.1 มีการจัดท าแบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการที่ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น การประเมินความส าเร็จของแผนมีการด าเนินการ ดังนี้ 
    4.1.1  ประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
    4.1.2  วิเคราะห์และสรุปผล 
   4.2 น าผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มาประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
   4.3  ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงานโดยการวิเคราะห์
หาจุดแข็ง และจุดอ่อนของการท างานตามแผน 
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   4.4  จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นรูปเล่ม 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ งบประมาณ และการด าเนินการตามไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

จัดสรร 

รวม 

ร้อยละ ไตรมาส   

โครงการพัฒนาฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแก่
บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ   

              
175,000.00  

                
55,871.00  100 

โครงการยกคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

                
35,000.00  

                
35,000.00  100 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงระบบสื่อ ทรัพยากร และ
สิ่งอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ 

              
200,000.00  

              
198,951.00  99.48 

โครงการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
           

1,030,000.00  
            

1,002,520.00  97.33 
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนทั้งในและต่างประเทศ ในการท านุบ ารุง
และอนุรักษ ์ 990,000.00 

              
989,971.80  100 

โครงการส่งเสริม พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชมุชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

           
6,870,000.00  

           
6,869,936.64  100 

โครงการพัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
(เงินเดือน) 

           
1,339,600.00  

            
1,339,600.00  100 

รวมท้ังสิ้น 10,639,600.00 10,244,977.82 96.29 
คิดเป็นร้อยละ 100 96.29 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)4.1 แบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการ 
4(4.1)4.2 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
4(4.1)4.3 เอกสารรายงานผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
4(4.1)4.4 เอกสารรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนด าเนินงาน 

 
เกณฑ์ข้อที่ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2560 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะจากผลการ
การประเมินแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร และจากการที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้มีข้อเสนอว่า ทางส านักฯ 
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ท าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมน้อย คือผู้เข้าร่วมทราบก าหนดการจัด
งาน แต่ในบางครั้งกระชั้นชิด ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมขาดความน่าสนใจ ท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม ทางส านักฯ จึงได้น าข้อเสนอแนะจาก
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หน่วยงานต่างๆ มาพิจารณา และจะด าเนินการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายและมี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น ตลอดจนจะประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกในปีงบประมาณต่อไป  ซึ่ง
ข้อเสนอแนะเหล่านี้ได้มีการเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้น าไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
   1.  มีการปรับวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีหลายช่องทางยิ่งขึ้น 
   2.  มีการก าหนดบทบาทของผู้รับผิดชอบแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
   3. จัดท าแผนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย ในชุมชน และในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น และเพ่ือพัฒนา การด าเนินงานในการจัดท าแผนใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

4(4.1)5.1 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความส าเร็จของแผน 
4(4.1)5.2 แผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรม   

 
 
 
เกณฑ์ข้อที ่6  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   
 ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมการ
บริการวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความ
ร่วมมือจากสาขาวิชา คณะ และความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาโดยตลอด
อย่างต่อเนื่อง  และมีการเผยแพร่กิจกรรมในรูปแบต่างๆดังนี้ 
  1.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น  
   1.1  เผยแพร่กิจกรรมเว็บไซต์ของส านักฯ 
   1.2  เผยแพร่การแสดงของส านักศิลปะและวัฒนธรรมทาง YouTube facebook 
   1.3  ส่งข้อความ SMS  facebook ส านัก 
   1.4  แผ่นพับกิจกรรมต่างๆ  
   1.5  วารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   1.6  วิดีทัศน์องค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย 
 
  2.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลป วัฒนธรรม
โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  
   2.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์  (wortd Heritage : lntangibLe Cuttural to Creative Economy) ระหว่างวันที่ 15-
17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
   2.2  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ใน โครงการ
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร” ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
   2.3  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เข้าร่วม
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยการแสดงโขน – หุ่นละครเล็ก ในงานสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ
รอบ 113ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
   2.4  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒธรรมการแสดงและถ่ายทอดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยการแสดงโขน – หุ่นละคร
เล็ก ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
   2.5  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสัญจร การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “ท้าวมาลี วราชว่าความ” ณ สถาบันคึก
ฤทธิ์ ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร 
   2.6  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมเทศกาล
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ในงานเทศกาลวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 
13-24 กุมภาพันธ์ 2561  ณ จังหวัดอัสวาน สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
   2.7  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และ
การละคร คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ เข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมการแสดงโขน – หุ่นละครเล็ก 
เรื่องรามเกียรติ์ ชุดจองถนน การแสดงระบ าพัทธวิสัย และการแสดงชุดร าโนรา ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความ
หนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต  วันที่ 7 มี.ค.61 
   2.8  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแสดงดนตรี Samila Jazz Festival 2018 ณ ศาลาแหลมไทย แหลมสมีหลา จังหวัด
สงขลา       
   2.9  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าร่วมการแสดงหุ่นนานาชาติอาเซียน งาน “เทศกาลหุ่นอยุธยานานาชาติ” 
(Ayutthaya Harmony International Puppet Network)  ณ เวทีวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดระนครศรี
อยุธยา 
   2.10  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจ าปี  2560” ณ หอประชุมพิฆเนศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   2.11  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เข้าร่วมแสดง
งานศิลปวัฒนธรรมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 เพ่ือเป็นการถวายความ
อาลัย ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
  3.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   3.1  ลงนามความร่วมมือเครือข่าย 15 สถาบัน 
   3.2  ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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   3.3  ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
   3.4  ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย October6 กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
   3.5  ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม สภาศิลปและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั่วประเทศ 38 แห่ง  
  4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมท าด าเนิน การจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี ได้ด าเนิน งานจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
   4.1 กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนจ าน าพรรษา ร่วมกับกับกองพัฒนา
นักศึกษา และคณะทุกคณะ 
   4.2  กิจกรรมท าบุญ ใส่บาตรทุกวันต่อเนื่องทุกปี ร่วมกับคณะทุกคณะ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย   
   4.3   กิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์  ท าร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา คณะ และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
   4.4  กิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง   ท าร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา คณะ และ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   4.5  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตร เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวัดปัญญานันทาราม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   4.6  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล เพ่ือ
น้อมล าลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่ สุดมิได้ และร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมพิฆเนศวร 
   4.7  กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้    
    4.7.1 จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา 12
สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
    4.7.2  จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 65 พรรษา สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ หอประชุมภัทรมหาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
    4.7.3  จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    4.7.4  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดรวบรวมกิจกรรมเพ่ือท าบันทึกบางเขน “รวมใจ
ภักดิ์  รักพ่อของแผ่นดิน” ร้อยดวงใจท าดอกไม้จันทน์ จ านวน 190,600 ดอก ณ อาคารพุทธวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   5.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมสนับสนุนนักศึกษา โดยชมรมศิลปวัฒนธรรมส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่างๆ  ดังนี้ 
    5.1   ส านักศิลปะและวัฒนธรรมให้การสนับสนุน นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าร่วมประกวดแข่งขัน Thailand International Wind Symphony 
Competition 2018  วันที่ 19-22  มีนาคม 2561 
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    5.2   ส านักศิลปะและวัฒนธรรมสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาสาขานาฏศิลป์และ
การละคร เข้าร่วมประกวดงาน มหกรรมส้มต าบันลือโลก ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 6 กันยายน 2560 
    5.3  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาสาขาพระพุทธศาสนา  
เข้าร่วมประกวดสวดมนต์ ในงานวันวิสาขบูชา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ณ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
   6.  ส านั กศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้ านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้กับคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น 
    6.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา “การผลิต-จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นด้วยภาษาอังกฤษ” ณ เส้นทางแม่กลอง ตลาดน้ าด าเนินสะดวก   
จ.ราชบุรี และ ตลาดน้ าอัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 
    6.2   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาไทยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “รวมใจภักดิ์ รักพ่อ ของแผ่นดิน”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    6.3   โครงการถ่ายทอดและจัดการการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จัดกิจกรรมเสวนาทาง
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน ณ หอประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
    6.4  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขานาฏศิลป์และการละคร น านักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการอบรมสัมมนาและแลก เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นไทยและอาเซียน ณ อาคารส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
    6.5   ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
น าเสนอ Street Food : อาหารและวัฒนธรรม ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และลงพ้ืนที่เส้นทาง
ปากคลองตลาด – ตลาดน้อย และเยาวราช 
    6.6   ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จัดกิจกรรม เสวนา วิชาการด้านพระพุทธ ศาสนา ณ ศาลาการเปรียญวัดดอน
เมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
    6.7  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ 3  องค์
ความรู้ที่ต้องรู้ในการเลี้ยงบอนไซ” ณ ห้องประชุมรีไซเคิลและบอนไซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    6.8  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนุ่งซิ่น
อินเทรนด์ รักษ์ผ้าไทยอัตลักษณ์ไทย โดยอาจารย์ ผศ.ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และ
ในช่วงที่สองเป็นการสาธิตการนุ่งผ้าไทยให้สวยเก๋ โดยคณะวิทยากรจากเพจสามใบเถารัก ผ้าไทย คุณเพ็ญ
พรรณ แหลมหลวง คุณประไพจิตร โภชน์พันธ์  และคุณจันทนา เชิงกล ณ อาคารบูรณาการและฝึกประสบ
การณืวิชาชีพ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    6.9  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ยทอดภูมิ
ปัญญา การผลิตบัวประดิษฐ์ด้วยดินไทย และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า ส่งเสริมอาชีพ และ
วิสาหกิจชุมชน ณ โรงเรียนโคกสว่าง ต าเขาเพ่ิม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
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  7. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และ
น ามาพัฒนาตนเองท้ังในรูปการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมนอกสถานที่  ดังนี้ 
    7.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 
    7.2  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนนา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมส าหรับการเข้าสู่ไทย
แลนด์ 4.0  ณ จังหวัดล าปาง และจังหวัดเชียงราย 
   8.  กิจกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะต่างๆ จัดขึ้นมี ดังนี้ 
    8.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทุกคณะจัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจ าปี  2560-2561 
    8.2  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับ
วัสดุ/อุปกรณ์ ตลอดจนการอบรมและการแสดง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ 
    
เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

4(4.1)6.1 โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)6.2 เอกสารการจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)6.3 เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม

อบรมด้านนาฏศิลป์ไทย อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่นอบรมการ
นุ่งซิ่น การบริการให้ยืมวัสดุ/อุปกรณ์แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น จดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 

4(4.1)6.4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)6.5 รายชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)6.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

 
เกณฑ์ข้อที่ 7  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   
 ผลการด าเนินงาน 
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญ
รับรองและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ระบ าดา
หลามาลีศรีเมืองตรัง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    
ซึง่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทงาน นาฏกรรม ลักษณะงาน ท่าร า ชื่อผลงาน ชุดระบ าดาหลามาลีศรีเมือง
ตรัง ซึ่งได้จดไว้เม่ือวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  ตามค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 3600096  
และน างานวิจัยไปน าเสนอในระดับนานาชาติ ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ของการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติดังกล่าว ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี รวมทั้งน าการแสดงไปเผยแพร่การแสดงท่าร าในกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีขั้นตอนการด าเนินการจัดท าดังนี้ 
   ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
    น าพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัด
ตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมืองจังหวัดตรัง) ได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของชาติให้ยืนยงต่อไป 
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ที่ศูนย์นี้มีแปลงดอกดาหลาอยู่ 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์สีขาว สายพันธุ์สีแดง สายพันธุ์สีชมพู และ
สายพันธ์สีส้มอมชมพู ผู้สร้างสรรค์จึงคิดวิธีการที่จะช่วยในการอนุรักษ์สืบสานพันธุกรรมดอกดาหลาทั้ง 4 สาย
พันธุ์ โดยคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์การแสดงที่เก่ียวข้องกับดอกดาหลาทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยมีวิธีการล าดับขั้นดังนี้ 
     1.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  
     2.  ศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดตรัง (พันธุ์พืช
เพาะเลี้ยง ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง) เพ่ือศึกษาพันธุกรรมพืชดอกดาหลาที่มีอยู่ในศูนย์ฯ เพ่ือมา
วิเคราะห์และเตรียมสร้างสรรค์ 
     3.  ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างสรรค์การแสดงอันได้แก่  นาฏยประดิษฐ์ 
     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 ๕ ท่าน 
      7.4  ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 
     8.  บันทึกเทปและน 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 หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานภายนอก 
4(4.1)7.6 เล่มงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ระบ าดาหลามาลีศรีเมืองตรัง 
4(4.1)7.7 เอกสารเผยแพร่และตีพิมพ์ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี  
4(4.1)7.8 ภาพถ่ายกิจกรรม 
4(4.1)7.9 ค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 3600096 

 
การบรรลุเป้าหมาย 
 ก าหนดเป้าหมายที่ 5 ข้อ     ไม่บรรลุเป้าหมาย      บรรลุเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ปี 2560 

ผลการด าเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 
ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560 
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6 ข้อ 7 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
ตระหนักถึงความรักในชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  
2. นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมได้รับรางวัลทั้งระดับสถาบัน
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่สู่
สาธารณะชนและน าไปบริการวิชาการท้ัง
ระดับชาติ อาเซียนและนานาชาติ 
4. การสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5. มีการตั้งชมรมศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
เป็นศูนย์ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการหาความรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง และออกแสดงในกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือแสดงศักยภาพเผยแพร่ผลงานและ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย   
 

1. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้คงอยู่ยั่งยืน 
2. สนับสนุนให้นักศึกษา ที่มีความสามารถออกไปแข่งขันใน
ระดับนานาชาติมากข้ึน 
พัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มี
ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมน าความรู้ออกไปบริการและ
เผยแพร่ในต่างประเทศมากข้ึน 
4. เน้นการสร้างเครือข่ายต่างประเทศมากขึ้นเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา 
  1. การบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ยังไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน และผู้สอนยังไม่เชื่อมโยง
คะแนนกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ได้ระดับน้อย เช่น กิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวัฒนธรรม 
ประเพณีต่างๆ 
   2. งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นการ
สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังมี

1.  จัดตั้งคณะกรรมการด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อดูแล
กิจกรรมของนักศึกษา บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม และน าเสนอสู่ประชาคมของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
2. สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร เพ่ือท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน 
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จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
น้อย 
 
 


