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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์ข้อที่ 1   ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมในระดับ
มหาวิทยาลัย มีรองอธิการบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาเป็น
คณะกรรมการ และผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ มีค าส่ังแต่ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีแต่งต้ังโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 2. ในระดับปฏิบัติการได้ด าเนินจัดท าค าส่ังแต่งต้ังการท างานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธาน และมีบุคลากรในภายส านักเป็นคณะกรรมการมีหน้าท่ีจัดกิจกรรม 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของทุกคณะ
ร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินงานแต่ละครั้ง 
 ภารกิจหลักในด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วย 3 ด้านดังนี ้
 1.1 ด้านการบริหารส านักงาน 
 1.2  ด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 1.3  ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 โดยภารกิจหลักท้ัง 3 ด้านก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน บทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบใน  
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่การจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดกิจกรรม  ด าเนินกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ
ความพึงพอใจของชุมชนและสังคมตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)1.1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4(4.1)1.2 ค าส่ังมอบหมายงาน 
4(4.1)1.3 ภาระงานบุคลากรส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑ์ข้อที่ 2   จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ผลการด าเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดประชุมผู้บริหาร บุคลากรท่ีห้องประชุมกิจ
รัตน์ภร 1 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม เพื่อร่วมกันจัดท าแผน ปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติการ  มีการก าหนดงบประมาณตามกรอบท่ีได้รับการจดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และ
มีการด าเนินการตามแผนงบประมาณดังนี้ 
 2.1  จัดท าแผนและวัตถุประสงค์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 2.2  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและโครงการ/กิจกรรม 
 2.3  ก าหนดและประมาณการงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 2.4  วางแผนและขั้นตอนการด าเนินจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
 2.5  รวบรวมแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ซึ่งผลจากการด าเนินงานตามขั้นตอนนั้น คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ท าการวางแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามปีงบประมาณ 2562 โดยมีการ
วางแผนงานการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 มีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงานท่ีได้ท าการวางแผนร่วมกัน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสมและพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ    
 

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 
 มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆด าเนินการจัดกิจกรรม  
ตามแผนงานโครงการ และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยผู้อ านวยการส านักศิลป วัฒนธรรมจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อติดตามการด าเนินงาน  
โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานไปยังกองนโยบายและแผนทุกไตรมาสเพื่อเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
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 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ า 
ทุกเดือน โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑  อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.พรชัย ตามถ่ินไทย กรรมการ  
 ๓. ผศ.ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล กรรมการ 
 ๔. ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน ์ กรรมการ 
 ๖. นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา กรรมการ 
 ๗. นางฐิติรัตน์ อินทร์ปรุง กรรมการ 
 ๘. นางสุนิภา เสือเปรียว กรรมการ 
 ๙. นางสาวราตรี ศรีโรจน์ กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวขวัญใจ อรัณยกานนท์ กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวกาณฑิฐ  ศรีสอาด กรรมการ 
 ๑๒. นายนริทธิก ์ จันทร์ทอง กรรมการ 
 ๑๓. นายพันธกานต์ แสงอ่อน กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวสุชาวดี ภูมิชูชิต กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวสลิลา  ศรีสลวย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. อาจารย์เสาวรส พวงแก้ว กรรมการ 
เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 อาจารย์ประยูร ป้อมสุวรรณ แจ้งท่ีประชุมว่า กิจกรรมท าบุญตักบาตรในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
จบลงด้วยความเรียบร้อยดี ในวันสุดท้ายในการตักบาตรได้จัดอาหารแห้งและขนมเพื่อน าไปบริจาคให้
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม โดยคุณราตรี ศรีโรจน์ ได้ประสานในเรื่องการส่งของบริจาคกับวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 
(พระอาจารย์จามร) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  เมื่อวัน
อังคารท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ 
หน้า ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม (โดยไม่มีการแก้ไข) 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่ง 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ  
 ๔.๑ ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
 ๔.๑.๑ เร่ืองแต่งต้ังผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็นผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ป้อมสถิต ซึ่งได้ลาออกจากการ
ด ารงต าแหน่งฯ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา ศิริวรสกุล ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๑.๒ เร่ืองถอดถอนและแต่งต้ังรองอธิการบดี 
  ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติให้ถอดถอนและแต่งต้ังรองอธกิารบดีใหม่แทนต าแหน่งท่ีถูกถอดถอน ดังนี ้
  ๑) ถอดถอนรองอธิการบดี จ านวน ๒ ราย คือ 
   ๑.๑) รองศาสตราจารย์วรนุช แจ้งสว่าง 
   ๑.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช บุญประจักษ์ 
  ๒) แต่งต้ังรองอธิการบดีใหม่ แทนต าแหน่งท่ีถูกถอดถอนตามข้อ ๑ จ านวน ๒ ราย คือ
   ๒.๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ 
   ๒.๒) รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ มากุล 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒ กิจกรรม/โครงการ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ 
  ๔.๒.๑  วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ ๑๒๗ ปี  
  มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ 
๑๒๗ ปี ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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  ประธานแจ้งท่ีประชุม ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีตามจุดต่างๆ ท่ีตนเอง
รับผิดชอบ  
  คุณราตรี ศรีโรจน์ รายงานท่ีประชุมว่า ปีนี้จัดห้องรับรองให้พราหมณ์ผู้ท าพิธีที่อาคาร ๔ 
ตอนเช้ามีใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป  
  อาจารย์ประยูร ป้อมสุวรรณ แจ้งว่า จะดูแลความเรียบร้อยในส่วนของหอประชุม
พิฆเนศวร 
  หัวหน้าส านักงานแจ้งท่ีประชุมว่า ในปีนี้มีการรับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.
ประจักษ์ ไม้เจริญ ได้รับรางวัลโล่นักวิจัยดีเด่นและเกียรติบัตรต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ผศ.ดร.กัญณภัทร 
นิธิศวราภากุล ได้รับโล่นักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ ได้รับเกียรติบัตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และคุณราตรี ศรีโรจน์ ได้รับโล่พนักงานดีเด่น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒.๒ พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพือ่ถวายเปน็พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีฯ ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ 
บริเวณพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทองอุไร ช้ันล่าง อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม  
  คุณราตรี ศรีโรจน์ แจ้งท่ีประชุมว่า งานจะเริ่มต้ังแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยพระท่ีนิมนต์มา
จากวัดพระศรีมหาธาตุฯ จะเดินทางมาท าพิธีในเวลา ๑๐.๐๐ น. เนื่องจากเป็นวันออกพรรษา จะมีท่าน
อธิการบดีเป็นผู้ถวายผ้าไตรเพียงคนเดียว 
  ประธานมอบให้หัวหน้าส านักงานแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปท่ีชมรมผู้สูงอายุฯ เพื่อเชิญ
ร่วมงาน ในงานพิธีขอให้ทุกท่านใส่เส้ือสีเหลือง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒.๓ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) 
  มหาวิทยาลัยก าหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เริ่มลงทะเบียนต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 
  คุณราตรี ศรีโรจน์ แจ้งท่ีประชุมว่า ในพิธีวางพวงมาลาปีนี้ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ
หน่วยงานในการส่งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการเชิญพวงมาลา เนื่องจากมีโยบายเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย อผส. ซึ่งส านักศิลปะและวัฒนธรรมส่งนายนริทธิก์ จันทร์ทอง และนายพันธกานต์ แสงอ่อน เป็นผู้เชิญ
พวงมาลา ในพิธีการ ขอให้ผู้บริหารใส่ชุดปกติขาว และผู้ร่วมวางพวงมาลาสวมชุดสูทสากล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒.๔ โครงการปฏิบัติธรรม 
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  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วม
เฉลิมฉลองในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก่อตั้งมาครบ ๑๒๗ ปี ณ หอประชุม ๓ พระเทพสุเมธี 
(แสวง) ช้ัน ๒ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวนัท่ี ๒๔ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
  คุณราตรี ศรีโรจน์ รายงานท่ีประชุมว่า ได้ท าหนังสือเวียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม และในขณะ
นี้มีผู้ส่งรายช่ือแล้ว จ านวน ๑๘ ราย โดยก าหนดให้ส่งรายช่ือภายในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อท าค าส่ังของ
มหาวิทยาลัย ในปีนี้จะใช้สถานท่ีคือห้องประชุม ๓ พระเทพสุเมธี (แสวง) เนื่องจากห้องประชุม ๒ ไม่ว่าง ใน
การจัดสถานท่ีพักให้กับผู้ปฏิบัติธรรม ได้จัดห้องพักไว้ส าหรับผู้ปฏิบัติธรรมโดยแยกให้ผู้หญิงพักท่ีช้ัน ๔ และ
ผู้ชายให้พักที่ช้ัน ๕ 
  ประธานแจ้งว่า ให้คุณสุนิภา เสือเปรียว ประสานกับเจ้าหน้าท่ีกองแผนเพื่อตรวจสอบว่าใช้
งบอะไรในการด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒.๕ กิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ ประจ าปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ 
  หัวหน้าส านักงานแจ้งท่ีประชุมว่า กิจกรรมใส่บาตรประจ าปีการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ ท่ีผ่าน
มาเรียบร้อยดี ในปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ จะเริ่มในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในขณะนี้ก าลังด าเนินการขอ
รายช่ืออาจารย์จากคณะต่างๆ เพื่อท าค าส่ัง และขอให้คุณกาณฑิฐ ศรีสอาด ท าการประเมินผลกิจกรรมใส่
บาตรประจ าปีการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ และระบบแฟ้มสะสมงานอาจารย์โดยด่วน และรายงานผลให้
ผู้อ านวยการทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๓ เกณฑ์และแนวทางในการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๓ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยส่งมอบเกณฑ์ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมว่า การน าบุคลากรหรือนักศึกษาออกนอกสถานท่ี ขอให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางของมหาวิทยาลัย 
  งบประมาณท่ีส านักฯ ได้รับในปีนี้คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแตกต่างจากปีท่ีแล้วที่ได้ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ส านักฯ ต้องบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมให้ได้ภายในงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ใน
ส่วนโครงการของ ดร.พรชัย ตามถ่ินไทย อาจจะติดขัดเนื่องจากท่านรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบได้หมดวาระ
หน้าท่ีลง (อาจารย์เดช วงศ์ประจักษ์) ในส่วนโครงการของ ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ ก็มีการตัดงบประมาณให้
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ลดลง เงิน บกศ. ท่ีส านักฯ ได้รับ จะใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนคุณเสรี พ่วงออมสิน และค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
  กิจกรรมวันพ่อ ก าหนดจัดขึ้นในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีการมอบรางวัลพ่อดีเด่น 
จ านวน ๙๙ ราย 
  คุณสุนิภา เสือเปรียว รายงานว่า สรุปงบประมาณของส านักฯ ท่ีใช้ไปเป็นจ านวนร้อยละ 
๙๖.๑๑ และคงเหลือร้อยละ ๓.๘๙ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๔ การตัดโอนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุ 
  หัวหน้าส านักงานแจ้งท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลัยมีมติให้คนงานท่ีประจ าอยู่ทุกหน่วยงานไป
ปฏิบัติหน้าท่ีรวมกันท่ีกองกลาง ส านักงานอธิการบดี โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
  คุณสุชาวดี ภูมิชูชิต แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมีมติให้คนงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันท่ีกองกลาง 
ถ้าคนงานท่านใดต้องการจะปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีตนเองเคยสังกัดอยู่ก็จะถือว่าเป็นการท างานแบบจิต
อาสา แต่หน่วยงานดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ประธานแจ้งว่า ขอให้คุณสุชาวดี ภูมิชูชิต ช่วยดูแลงานของส านักฯ ในบางโอกาสท่ีสามารถมา
ช่วยปฏิบัติงานได้ และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการทุกท่านประชุมร่วมกับหัวหน้าส านักงานเรื่องการหาคน
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนคุณสุชาวดี ภูมิชูชิต 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๕ การส่งแบบประเมินค่างาน 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินค่า
งานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น การอบรมดังกล่าววิทยากรมีการวิพากษ์และให้
ค าแนะน าการเขียนประเมินค่างานของบุคลากรท่ีเข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้เข้าอบรมส่งแบบประเมิน
ค่างานให้กับกองบริหารงานบุคคล โดยผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากหัวหน้าส านักงานอ านวยการก่อน
น าส่ง ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  หัวหน้าส านักงานแจ้งท่ีประชุมว่า ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่านท าประเมินค่างานและน าส่งให้
หัวหน้าส านักงานพิจารณาตรวจสอบก่อนน าส่งกองบริหารบุคคล ซึ่งก าหนดส่งกองบริหารงานบุคคลภายใน
วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรม 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมว่า ขณะนี้ท่านอธิการบดีมีนโยบายในการท างานว่า ขอให้ทุกหน่วยงาน
ท างานผ่านคณะกรรมการของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้งานรว่มกัน ซึง่ส านักฯ ได้ท าร่างค าส่ังเรียบร้อย
แล้วแต่ต้องมีการแก้ไข ขอให้ รองฯ ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ดร.พรชัย ตามถ่ินไทย รายงานกรณีโครงการบอนไซ เมื่อมีงบประมาณในการจัดโครงการท่ีจ ากัด จึง
จะขอเน้นเรื่องแหล่งเรียนรู้เป็นส าคัญ และขอใช้สถานท่ีศูนย์รีไซเคิลในการจัดโครงการ  
 ประธานแจ้งว่า ขณะนี้ไม่สามารถใช้สถานท่ีศูนย์รีไซเคิลได้แล้วเนื่องจากมหาวิทยาลัยจะใช้สถานท่ี
ในการจัดการงานอื่น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม ๑๔.๐๘ น. 
 จากผลการด าเนินงาน พบว่า โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมปี 2562 
ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามแผนงบประมาณครบตามไตรมาสปีงบประมาณ 2562
จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.02 
 
ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

ท่ี วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 
ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญา 

กิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  จ านวน 5 โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 13 กิจกรรม 

 

  

2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็น
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ 

งานวิจัยสร้างสรรค์     จ านวน 1 ช้ิน ผลการด าเนินงาน  
จ านวน 1 ช้ิน คือ 
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด 
ระบ าหิ่งห้อย (อัมพวา) 
 

  

3 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม       จ านวน 5 
กิจกรรม 

- ภายในประเทศ จ านวน 5 
กิจกรรม 

 

 
 

- ภายในประเทศ  จ านวน 
10 กิจกรรม 

  

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

วัฒนธรรมตามไตรมาส 
 
เกณฑ์ข้อที่ 4   ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 หลังจากท่ีมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการท่ีต้ังไว้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มี
การด าเนินการประเมินผลดังนี้ 
 4.1 มีการจัดท าแบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการท่ีด าเนินงาน
เสร็จส้ิน การประเมินความส าเร็จของแผนมีการด าเนินการดังนี้ 
  4.1.1  ประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
  4.1.2  วิเคราะห์และสรุปผล 
 4.2  น าผลการประเมินตามวัตถุ ประสงค์ของกิจกรรม มาประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 4.3  ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงานโดยการวิเคราะห์
หาจุดแข็ง และจุดอ่อนของการท างานตามแผน 
 4.4  จัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเป็นรูปเล่ม 
 ผลการด าเนินงานปรากฏว่า กิจกรรมโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของส านักศิลปะ
และวัฒนธรรมประสบความ ส าเร็จตามตัวบ่งช้ีและวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยใช้ รูปแบบการประเมินจากแบบสอบถาม และแบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม ในภาพรวม พบว่ามีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามตัวบ่งช้ีท่ีได้ก าหนดไว้ อยู่ระดับ 4.61 จากเกณฑ์การประเมินระดับ 1-5 
 
ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา  2562 

 

ท่ี วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 
ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญา 

กิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม   จ านวน 5 โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 13 กิจกรรม 
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ท่ี วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

2 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็น
แหล่งข้อมูลทางวิชาการ 

 

งานวิจัยสร้างสรรค์      จ านวน 1 ช้ิน ผลการด าเนินงาน  
จ านวน 1 ช้ิน คือ 
ผลงานสร้างสรรค์ ชุด 
ระบ าหิ่งห้อย (อัมพวา) 

 

  

3 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรม       จ านวน 5 
กิจกรรม 

- ภายในประเทศ จ านวน 5 
กิจกรรม 
 

 

 
 

- ภายในประเทศ  จ านวน 
10 กิจกรรม 
 

  

 
 

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 2562 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผลการ
การประเมินแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร ไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  1. มีการปรับวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  2.  มีการก าหนดบทบาทของผู้รับผิดชอบแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
  3.  จัดท าแผนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ท้ังภายในมหาวิทยาลัย ในชุมชน และในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนา การด าเนินงานในการจัดท าแผน
ในปีงบประมาณต่อไป  



 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา  2562 

            จากการจัดประชุมติดตามงานประจ าเดือน จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3/2562 วันพุธท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมกิจ

รัตน์ภร 1  อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม โดยการประชุมมีข้อเสนอแนะ มีล าดับข้ันตอนการก ากับ

ติดตามและการน าผลการประเมินไปปรับปรุง  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภร ๑  อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ๑. รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.พรชัย ตามถ่ินไทย กรรมการ  
 ๓. ผศ.ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล กรรมการ 
 ๔. ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ กรรมการ 
 ๕. อาจารย์บุญวงศ์ วงศ์วิรัตน ์ กรรมการ 
 ๖. นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา กรรมการ 
 ๗. นางฐิติรัตน์ อินทร์ปรุง กรรมการ 
 ๘. นางสุนิภา เสือเปรียว กรรมการ 
 ๙. นางสาวราตรี ศรีโรจน์ กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวขวัญใจ อรัณยกานนท์ กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวกาณฑิฐ  ศรีสอาด กรรมการ 
 ๑๒. นายนริทธิก ์ จันทร์ทอง กรรมการ 
 ๑๓. นายพันธกานต์ แสงอ่อน กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕. นางสาวสลิลา  ศรีสลวย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ลาประชุม 
 ๑. อาจารย์เสาวรส พวงแก้ว กรรมการ 
 ๒. นางสาวสุชาวดี ภูมิชูชิต กรรมการ 
เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 รศ.ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ประธานท่ีประชุมแจ้งดังนี้ 
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 ๑. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญวงศ์  วงศ์วิรัตน์ ท่ีได้รับต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 ๒. แฟ้มภาระงาน ขอให้น าส่งหัวหน้าส านักงานให้ครบทุกคนเนื่องจากต้องน าไปพิจารณาในการ
ประเมินขั้น 
 ๓. มหาวิทยาลัยต้ังตู้ปันสุขท่ีหอพักพระนครนิเวศน์ ผู้ใดมีความประสงค์จะน าเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปบริจาคก็สามารถท าได้ 
 ๔. เนื่องจากช่วงนี้เช้ือไวรัส Covid-19 ก าลังระบาด ผู้ใดท่ีไม่สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าท่ี
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ปฏิบัติงานอยู่ท่ีบ้านได้แต่ขอให้ท าบันทึกช้ีแจงและให้ผู้อ านวยการส านักฯ มอบหมาย 
 ๕. การรับนักศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าสมัครเรียนแล้วประมาณ 
๑,๐๐๐ คน  
 ๖. มอบหมายให้นายนริทธิก์ จันทร์ทอง ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และน าข้อมูลเรื่องการร าลึกถึงใน
หลวง รัชกาลท่ี ๘ ขึ้นเว็บด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒-๓/๒๕๖๓ โดย
ประชุมผ่านทางวีดิโอคอล ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๓ วันศุกร์ท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม ยังไม่รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่ง 
 ประธานแจ้งท่ีประชุมว่า ขอทุกคนให้ส่งแฟ้มภาระงานให้หัวหน้าส านักงานภายในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการพิจารณาขั้นเงินเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ  
๔.๑ แผนด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที่ ๓-๔  
  ๔.๑.๑ โขนเทิดพระเกียรติ  
   ก าหนดการจัดรวมกับกิจกรรมถวายพระพรในหลวง รัชกาลท่ี ๑๐ ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  ๔.๑.๒ เทศน์มหาชาติ 
   ก าหนดจัดงานในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๑ อาคารพุทธวิชชาลัย 
  ๔.๑.๓ กิจกรรมใส่บาตร 
   ก าหนดเริ่มกิจกรรมใส่บาตรต้ังแต่วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธเจ้า

ทองอุไร 
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  ๔.๑.๔ กิจกรรมถวายพระพรในหลวง รัชกาลท่ี ๑๐ 
   ก าหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมภัทรมหาราช 

ในงานจะมีการมอบรางวัลเพชรพระนครและการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ (๓๐ นาที) 
  ๔.๑.๕ กิจกรรมแม่ดีเด่น 
   ก าหนดจัดงานในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยในปีนี้จะมีผู้เข้ารางวัลแม่ดีเด่น จ านวน ๘๙ คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 อาจารย์ประยูร ป้อมสุวรรณ์ เสนอท่ีประชุมว่า ควรจะมีการจัดกิจกรรมตักบาตรสัญจร โดยเวียนไป
ตามคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย แต่ประธานขอช้ีแจงว่า ไม่ควรจัดเพราะจะเป็นภาระงานท่ียุ่งยากเนือ่งจากการ
ใส่บาตรจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างจะท าให้การขนย้ายไม่สะดวก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๖  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 หัวหน้าส านักงานแจ้งท่ีประชุมว่า ขอให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ใน
วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยพร้อมเพรียงกนั ณ ห้องประชุมกิจรัตน์ภรณ์ ๒ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม ๑๔.๐๘ น. 
  

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

 
เกณฑ์ข้อที่ 6  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน   
 ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริการวิ
ชาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือจาก
สาขาวิชา คณะ และความร่วมมือของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  
และมีการเผยแพร่กิจกรรมในรูปแบบต่างๆดังนี้ 
  1.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น  
   1.1  เผยแพร่กิจกรรมเว็บไซต์ของส านักฯ 
   1.2  เผยแพร่การแสดงของส านักศิลปะและวัฒนธรรมทาง YouTube facebook 
   1.3  ส่งข้อความ SMS  facebook ส านัก และ Line 
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   1.4  แผ่นพับกิจกรรมต่างๆ  
   1.5  วารสารส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
    1.6  วิดีทัศน์องค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย 
   1.7  น า ระบบ QR code มาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลป วัฒนธรรมโดยมี 
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น  
  2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม
วิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 10 ภายใต้หัวข้อ "ชากังราว 
นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" (The 10th International conference on Art and Culture Network) มี
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กิจกรรมการ
ประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เมือ่วันท่ี 11-
13 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  2.2  รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนาม
ความร่วมมือสถาบันเครือข่าย (MOU)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย : Me Thai 
Contest 2019 ภายใต้แนวคิด "จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าความดีเพื่อแผ่นดิน" และร่วม
เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สนับสนุนการแสดง โดย รศ.ดร.ประจักไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันท่ี 24  มกราคม พ.ศ.
2563 

  2.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ และ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงาน นาฏยรื่นรมย์ 
สานศิลป์รักษ์โขนไทย ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครศิลปิน เมื่อวันท่ี 23 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอ
อัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี 

  2.4  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสัญจร การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน “ท้าวมาลี วราชว่าความ” ณ สถาบัน 
คึกฤทธิ์ ซอยสวนพลู กรุงเทพมหานคร วันท่ี 5  มกราคม  พ.ศ. 2563 
  2.5  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ และ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ในงานชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. คร้ังที่ ๑๒ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีดีงาม และเปิดโอกาสให้ชุมชน และประชาชนท่ัวไปได้เข้า่รวมโครงการ เมื่อ
วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณพัชร์ 
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เกษยูร อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลนางนพมาศ 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562  

  2.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณาจารย์ และ
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม 
ในงาน ๘ ทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวนัท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี(หลังเก่า) จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

  2.7  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน ๑๐๐ ปี 
โรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : ว.ค.แต่แรก เมื่อวันท่ี 27-31 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 

  2.8  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานวัฒนธรรม 
"อยุธยาน่ายล" เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการบูรณาการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับการเรียนการสอน เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล 
สถาบันอยุธยาศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา 

  2.9  สาขานาฏศิลป์และการละครร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาในสาขาเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยในแบบต่างๆ เช่น การประดิษฐ์หัวโขน
จ๋ิวและท าเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทย จนสามารถน าไปต่อยอดและสามารถจ าหน่ายหารายได้เพิ่มเติมระหว่าง
ศึกษาได้คือ นายจักรราช สุคนธา และนายพีรวัฒน์ พุฒิจ้อย 
  2.10  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมการท าดอกไม้จากดินไทย
จนสามารถน าความรู้มาถ่ายทอดเป็นวิทยากรสาธิตการประดิฐษ์ดอกบัวจากดินไทยต่อพระพักตร์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน ร.2 อัมพวา และ ในงาน
ต่างๆ คือ นางสุนิภา เสือเปรียว และนางสาวขวัญใจ อรัณยกานนท์ 
  2.11  นางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ และผู้เช่ียวชาญสาขานาฏศิลป์และการละคร  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม “รางวัล ธนบุรีศรี
นพมาศ” ประจ าปี 2562 จากการคัดเลือกสาขาจากท่ัวประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สนับสนุน
และรวบรวมผลงานส่งโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  2.12  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ
ประธานสาขานาฏศิลป์และการละคร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล “ภูมิพลังแผ่นดินไทย 
แห่งปี 2562”  เชิดชูเกียรติสาขา “บุคคลคุณธรรมดีเด่น” จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา มอบโดย ฯพณฯ นาย  
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อ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลท่ี 9 ในวันอาทิตย์ ท่ี  22 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุม
กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 
  2.13  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ
ประธานสาขานาฏศิลป์และการละคร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล“ภูมิพลังแผ่นดินไทย 
แห่งปี 2562”  เชิดชูเกียรติสาขา “บุคคลคุณธรรมดีเด่น” จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา มอบโดย ดร.ท่านผู้หญิง
ภรณี มหานนท์  ในวันอาทิตย์ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร 
  2.14  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม และ
ประธานสาขานาฏศิลป์และการละคร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้าน
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม “รางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ” ประจ าปี 2563 จากการคัดเลือกสาขาจากท่ัวประเทศ จัด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
 3.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  3.1  ลงนามความร่วมมือเครือข่าย 15 สถาบัน 
  3.2  ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  3.3  ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
  3.4  ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย October6 กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
  3.5  ลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม สภาศิลปและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ท่ัวประเทศ  38  แห่ง 
 3.6  ลงนามความร่วมมือสถาบันเครือข่าย (MOU)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมไทย : Me Thai Contest 2019 ภายใต้แนวคิด "จิตอาสา สืบสาน รักษา และต่อยอดการท าความดี
เพื่อแผ่นดิน"  กลุ่มมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 
 4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมท าด าเนิน การจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
ที่เก่ียวข้องกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี ได้ด าเนิน งานจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
  4.1  กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียน และถวายเทียนจ าน าพรรษา ร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา 
และคณะทุกคณะ 
  4.2  กิจกรรมท าบุญ ใส่บาตรทุกวันต่อเนื่องทุกปี ร่วมกับคณะทุกคณะ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย   
  4.3  กิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ ท าร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา คณะ และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
  4.4  กิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง   ท าร่วมกับกับกองพัฒนานักศึกษา คณะ และหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  4.5  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  4.6  กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนี้    
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   4.6.1  จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  ณ หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 
   4.6.2   จัดพิธี ถวายพระพร เนื่ อง ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 67 พรรษา  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ณ หอประชุมภัทรมหาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร  
   4.6.3  จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 65 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  4.6.4  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมและศูนย์
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

  4.6.5 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "๕ ธันวาคม วันพ่อ
แห่งชาติ" และพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นแห่งชาติ ราชภัฏพระนคร เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ท่ีผ่านมา ณ 
หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  4.6.6 พิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ
ดินทร เมื่อวันอาทิตย์ท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี ๘ อาคารพุทธวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 5.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ
คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
  5.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับส านักงานเขตบางเขน จัดโครงการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อ านวยการเขตบางเขน 
เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และปลูกจิตส านึก
รักท้องถิ่นให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้ภูมิใจ และศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า เมื่อ
วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

  5.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการปฏิบัติธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก่อตั้งมาครบ 
127 ปี เมื่อวันท่ี 24 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี (แสวง) อาคารพุทธวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณอ าไพ สุจริตกุล และคณะ มาเป็นวิทยากรในการ
บรรยาย และฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวมหาสติปฎิฐาน 4  
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  5.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับส านักวิชา
การศึกษาท่ัวไป รายวิชาคุณค่าความงามคุณธรรมความสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการ
ประกวดนักเต้นดาวรุ่งกลางทุ่งบางเขน เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.พระนคร ซึ่งในการประกวดในครั้งนี้ โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนนนทบุรี
วิทยาลัย โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และโรงเรียนท่ีได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนนวมินราชูทิศ บดินเดชา 

  5.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา คณะทุกคณะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตส านึกด้านมารยาทไทย และการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านมารยาทไทยให้กับนักศึกษา เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2562  ณ หอประชุมภัทรมหาราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

  5.5  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยประจ าปี 2562 เมื่อ
วันท่ี 26 - 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

  5.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชา
นาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสจร์ จัดโครงการบูรณาการพันธกิจเพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอบรมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม "พิธไีหว้ครูนาฏศิลป์ไทย" ซึ่งได้รับ
เกียรติจากคณะวิทยากร โดยอาจารย์ลัดดา ต้ังสุภาชัย ผศ.ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม รศ.อัมรา กล่ าเจริญ มา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เมื่อวันท่ี 26 มิ.ย. พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

  5.7  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพฒันาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
และจัดประชุมวิชาการในระดับภูมิภาค หัวข้อเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพ ประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรม" โดยคณะวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม น าโดย รศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร 
อาจารย์ลัดดา ต้ังสุภาชัย และอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล โดยมีคณะผู้บริหาร เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันท่ี 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และจังหวัดนครนายก 

  5.8  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัย
ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "การร้อยมาลัยดอกไม้สดตามวิถีชาววัง" ซึ่งได้รับ



 
 

รายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา  2562 

เกียรติจากคณะวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด โดยคุณนฤมล พุทธจักร์ คุณปุณยภรณ์ 
พุทธจักร์ คุณจันทร์จิรา สิทธิพันธ์ และคุณสุธิดา โตมา เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 5 ส านักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

  6. ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และน ามา
พัฒนาตนเองทั้งในรูปการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมนอกสถานที่  ดังนี ้
   6.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งบุคลากรเข้าร่วมกอบรม เรื่อง การจัดการความรู้ (KM)  
ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล  นางสาวราตรี - 
ศรีโรจน์ และนางสาววรุณยุพา  ศรีรักษา 
  6.2  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม น า
คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรม
คัมภีร์ใบลานอาเซียน (Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) ในหัวข้อ 
“นิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน” ระหว่างวนัท่ี 6 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 2 หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ (ด้านหลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 ท่าน คือ 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ  รองผู้อ านวยการ  
   2. ดร.พรชัย  ตามถ่ินไทย    รองผู้อ านวยการ 

   3. นางสาวราตรี  ศรีโรจน์    นักวิชาการศึกษา 

   4. นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา   นักวิชาการศึกษา 

  6.3  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น จ านวน 3 รุ่น  คือ 
     รุ่นท่ี 1   นางสาวราตรี ศรีโรจน์ 
     รุ่นท่ี 2   นางสุนิภา  เสือเปรียว 
     รุ่นท่ี 3   นางสาววรุณยุพา  ศรีรักษา 
       6.4 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเขียน

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี

มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 

ช้ัน 8 อาคาร 15 ช้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบุให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ี

ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงจัดกิจกรรมเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมี

ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวนท้ังส้ิน 
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75 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้เกียรติเป็น

วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไข ซึ่งครอบคลุม

ภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้แก่บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  จ านวน 3 ท่าน คือ 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล รองผู้อ านวยการ 

   2. นางสาวราตรี  ศรีโรจน์    นักวิชาการศึกษา 
   3. นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา   นักวิชาการศึกษา 
  6.5 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม ท่ีผ่านมา ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการความรู้ในองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โดยได้รับ

เกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม

ช้ัน 4 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 

“มาตรา 11 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีหน้าท่ีในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวปฏิบัติ ได้แก่ การสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารให้กว้างขวาง ประมวลผลความรู้

เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีสามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะท่ีก่อเกิด

ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมขององค์กร การจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม 

ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวนท้ังส้ิน 35 คน โดยจัดขึ้นเพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยกระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 

บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง จ านวน 3 คน คือ 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล รองผู้อ านวยการ 

   2. นางสาวราตรี  ศรีโรจน์    นักวิชาการศึกษา 
   3. นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา   นักวิชาการศึกษา 

6.6 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการอบรม ให้

ความรู้ เร่ือง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคมท่ี

ผ่านมา ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.

ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ การประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
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ของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี

ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ 

ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม และ มีผู้

เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากทุกหลักสูตรและทุกคณะ จ านวนท้ังส้ิน 150 

คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และสามารถด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามระบบและกลไกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล รองผู้อ านวยการ 

   2. นางสาวราตรี  ศรีโรจน์    นักวิชาการศึกษา 
   3. นางสาววรุณยุพา ศรีรักษา   นักวิชาการศึกษา 
   
 7. กิจกรรมที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะต่างๆ และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นมี ดังนี้ 
  7.1  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะทุกคณะจัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจ าปี  2562-2563 
  7.2  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณ์ 
ตลอดจนการอบรมและการแสดง ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก ท่ีได้ขอความอนุเคราะห์ 
  7.3  ส านักศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับชมรมบอนไซ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการประกวด
บอนไซให้กับบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  7.4 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชมรมศิลปวัฒนธรรมผู้สูงอายุบางเขน จัดกิจกรรมท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  7.5 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับส านักงานเขตบางเขน สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน จัด
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 ผลการด าเนินงานดังกล่าวปรากฏว่า  
  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมมีกิจกรรมและการบริการวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การแสดงนาฏศิลป์ไทย  การแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรี
สากล การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการท าเครื่องประดับการแสดงโขน หุ่นละครเล็ก การอบรมภาษาและ
วัฒนธรรม การอบรมอาชีพให้กับชุมชน เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ โดยใช้การน าระบบการ
ใช้ QR code มาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความส าเร็จของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
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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 อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น อบรม
ภาษาและวัฒนธรรม การบริการให้ยืมวัสดุ/อุปกรณ์แก่นักศึกษาในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น จดหมายเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม 

4(4.1)6.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)6.5 รายช่ือหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)6.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

 
เกณฑ์ข้อที่ 7  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการพัฒนามาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีผู้เช่ียวชาญ
รับรองและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ในปี 2562 ได้มี
การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ได้แก่ ผลงานของ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประเภทงาน นาฏกรรม ลักษณะงานประดิษฐ์
ท่าร า  จ านวน 2 ช้ินงาน  ได้แก่ 1.ชื่อผลงาน “ชุดระบ าหิ่งห้อยอัมพวา”  ซึ่งผลงานวิจัยได้รับการยอมรับจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดง ศิลปินแห่งชาติ และได้น างานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 
2562 (Thailand Research Expo 2019)” โดยงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research 
Expo 2019)” เป็นเวทีระดับชาติ ท่ีน าเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ เพื่อเช่ือมโยง
บูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ท้ังในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน 
และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 7-10 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2563  
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
       ผู้วิจัยเดินทางไปชุมชนและตลาดน้ าอัมพวา เพื่อเข้าชมธรรมชาติหิ่งห้อย และพบว่าหิ่งห้อยตาม
ธรรมชาติลดน้อยลงมาก จึงมีความสนใจศึกษาถึงสาเหตุการลดน้อยลง และพบว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ของชุมชนเปล่ียนไปจากเดิม สภาพอากาศท่ีร้อนขึ้น รวมถึงการท้ิงขยะลงในแม่น้ า จึงเป็นการท าลายธรรมชาติ
อย่างรุนแรง  ผู้วิจัยจึงศึกษารวบรวมวิธีการให้ชุมชน และประชาชน รวมถึงนักท่องเท่ียวเห็นความส าคัญและ
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อนุรักษ์หิ่งห้อยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติมากขึ้น โดยคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์การแสดงท่ีเกี่ยวข้องกับหิ่งห้อยเพื่อ
ออกแสดงให้ทุกคนเห็นถึงความส าคัญของตัวหิ่งห้อยในอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวิธีการล าดับขั้น
ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
 2.  ศึกษาประวัติความเป็นมาของหิ่งห้อย อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  เพื่อศึกษาพันธุกรรม
และวิธีชีวิตของหิ่งห้อยท่ีมีอยู่ในในชุมชนคลองอัมพวา เพื่อมาวิเคราะห์และเตรียมสร้างสรรค์ 
 3.  ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างสรรค์การแสดงอันได้แก่นาฏยประดิษฐ์  
 4.  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ การแต่งกาย และวงจรชีวิตของหิ่งห้อย 
 5.  แต่งค าร้อง ประพันธ์บทเพลง 
 6.  ออกแบบท่าร าประกอบการแสดง 
 7.  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและวิพากย์การแสดงโดยใช้อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ระดับ 
  7.1  ศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดง 1 ท่าน 
  7.2  ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์   ระดับรองศาสตราจารย์ 4 ท่าน 
  7.3  อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านหิ่งห้อย 1 ท่าน 
 รวมผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 6  ท่าน 
  7.4  ปรับปรุงตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 
 8. ถ่ายทอดท่าร าให้กับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 9.  บันทีกเทปและน าออกเผยแพร่ 
 10.  น าเสนอในงานวิจัยระดับชาติ  
 รวมถึงการแสดงระบ าหิงห้อยในงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันท่ี 9  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562  ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ (อุทยาน ร.2) อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและ 
น าแผ่น CD ออกเผยแพร่เพื่อให้สถานศึกษาได้น าไปเป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น  
  - สาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  - สาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  - น าวิดีทัศน์ส่งไปยังห้องสมุดต่างๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทย 
 
 และผลงานที่ 2 ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเภทงาน นาฏกรรม ลักษณะงานประดิษฐ์ท่าร า ชื่อผลงาน “ชุดฟ้อนกระธูปบูชาพระ
พุทธคุณ” ซึ่งผลงานวิจัยได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดง ศิลปินแห่งชาติ  
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
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       ผู้สร้างสรรค์ เดินทางไปร่วมงานประเพณีบุญแห่กระธูป อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ช่วงวันออก
พรรษา ชาวบ้านจะมารวมตัวร่วมแรงร่วมใจกันสร้างตนกระธูปโดยมีการตีเกราะเคาะไม้ให้ชาวบ้านออกมา
รวมตัวกันตามท่ีนัดหมาย เช่น ศาลาการเปรียญของวัด หรืออาคารกิจกรรมของอ าเภอ หรือศาลากลางบ้าน ไป
ร่วมกันพันต้นกระธูป(หรือธูป) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าคนท่ีไปร่วมท าส่วนใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ท้ังส้ิน เด็ก วัยรุ่นไม่มี 
อีกท้ังคนท่ีไปร่วมท าจะมีจ านวนน้อยลงทุกปี ซึ่งชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่า “กิจกรรมท ากระธูปนี้เป็นประเพณี
ส าคัญของชาวอ าเภอบัวแดง สมัยก่อนมีคนมาร่วมท ามากมีท้ังเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบัน ไม่ค่อยมีคน
มาร่วมท าแล้ว เพราะคนสมัยใหม่ไม่ค่อยให้ความส าคัญ และเห็นว่าเป็นการเสียเวลา น่าเบ่ือ น่าร าคาญ รวมไป
ถึงเมื่อเวลามาปั้นกระธูปก็จะท าให้เลอะเทอะเปรอะเป้ือน ไม่สวยงาม เขาไม่ชอบกัน จึงไม่ค่อยมา จากค าบอก
เล่านี้ผู้สร้างสรรค์เห็นว่าประเพณีแห่กระธูปมีความส าคัญต่อชุมชนต่อชาติ ท าอย่างไรจคงจะให้ผู้คนกลับมา
สนใจมากบิ่งขึ้น ผู้สร้างสรรค์จึงคิดท่ีจะสร้างสรรค์การแสดงชุด ฟ้อนกระธูปบูชาพระพุทธคุณขึ้น เพื่อน าออก
แสดงให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่าของกระธูปและประเพณีการแห่ต้นกระธูปต่อไป 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
 2.  ศึกษาประวัติความเป็นมาของ ฟ้อนกระธูปบูชาพระพุทธคุณ เพื่อมาวิเคราะห์และเตรียมสร้างสรรค์ 
 3.  ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างสรรค์การแสดงอันได้แก่นาฏยประดิษฐ์  
 4.  สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ การแต่งกาย  
 5.  แต่งค าร้อง ประพันธ์บทเพลง 
 6.  ออกแบบท่าร าประกอบการแสดง 
 7.  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและวิพากย์การแสดงโดยใช้อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ระดับ 
  7.1  ศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดง 1 ท่าน 
  7.2  ผู้เช่ียวชาญด้านนาฏศิลป์   ระดับรองศาสตราจารย์ 4 ท่าน 
  รวมผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 5  ท่าน 
  7.4  ปรับปรุงตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 
 8. ถ่ายทอดท่าร าให้กับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 9.  บันทีกเทปและน าออกแสดงตามสถานท่ีต่างๆ 
   
 ผู้วิจัยได้น าชุด ฟ้อนกระธูปบูชาพระพุทธคุณ น าลงแผ่น CD ออกเผยแพร่เพื่อให้สถานศึกษาได้น าไป
เป็นส่ือการเรียนการสอน เช่น  
  - สาขานาฏศิลปแ์ละศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
  - สาขานาฏศิลปแ์ละศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
  - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  - น าวิดีทัศน์ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทย อาทิ 
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เป็นต้น 
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เอกสารหลักฐานหมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
4(4.1)7.1 ผลงานการพัฒนามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
4(4.1)7.2 รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีให้การรับรอง Proceeding 
4(4.1)7.3 เล่มงานวิจัยเรื่อง “ระบ าหิ่งห้อยอัมพวา” 
4(4.1)7.4 CD ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ “ระบ าหิ่งห้อยอัมพวา” 
4(4.1)7.5 หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานภายนอก 
4(4.1)7.6 เล่มงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ระบ าหิ่งห้อยอัมพวา  
4(4.1)7.7 เอกสารเผยแพร่และตีพิมพ์ 
4(4.1)7.8 ภาพถ่ายกิจกรรม 
4(4.1)7.8 ผลงานเผยแพร่และตีพิมพ์วารสารวิชาการ TCI มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
4(4.1)7.9 เล่มงานวิจัยเรื่อง “ชุดฟ้อนกระธูปบูชาพระพุทธคุณ” 
4(4.1)7.10 CD ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ “ชุดฟ้อนกระธูปบูชาพระพุทธคุณ” 
4(4.1)7.11 หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานภายนอก 

 
การบรรลุเป้าหมาย 
 ก าหนดเป้าหมายท่ี 5 ข้อ     ไม่บรรลุเป้าหมาย      บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 

ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

6 ข้อ 7 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึง
ความรักในชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

1. สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ให้คงอยู่ยั่งยืน 
 

2. นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมได้รับรางวัลท้ังระดับสถาบันท้องถิ่น ชาติ 
และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

2. สนับสนุนให้นักศึกษา ท่ีมีความสามารถออกไป
แข่งขันในระดับนานาชาติมากขึ้น พัฒนาและ
สร้างสรรค์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน 
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จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สาธารณะชนและ
น าไปบริการวิชาการท้ังระดับชาติ อาเซียนและ
นานาชาติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ท่ีมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมน า
ความรู้ออกไปบริการและเผยแพร่ในต่างประเทศ
มากขึ้น 

4. การสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4. เน้นการสร้างเครือข่ายต่างประเทศมากขึ้นเพื่อ
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. มีการต้ังชมรมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์
ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ใช้ประโยชน์
ในการหาความรู้และฝึกปฏิบัติจริง และออกแสดงใน
กิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงศักยภาพเผยแพร่ผลงาน
และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย   

 

6. งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมควรมีการสนับสนุน
งบประมาณและส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินกิจกรรมมากขึ้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งจะช่วย
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก
ท้ังในระดับประเทศและสากล 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน ยังไม่เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
และผู้สอนยังไม่เช่ือมโยงคะแนนกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งท าให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม ได้ระดับน้อย เช่น กิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆ 

1. จัดต้ังคณะกรรมการด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม   
เพื่อดูแลกิจกรรมของนักศึกษา บูรณาการกับการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และน าเสนอสู่
ประชาคมของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 
 

2. งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมยังมนี้อย 

2. สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร เพื่อท างาน
วิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
เพื่อให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

 

 


