
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

 
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  - 

2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา  - 

3 มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน  - 

4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  - 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  - 

6 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ 

-  

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 5 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 5 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง 

 ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังน้ี 
 1.มหาวิทยาลัยฯ ได จัดใหมีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีศูนยศิลปวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ ผานการดําเนินงานโดยมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนยศิลปวัฒนธรรมใหมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนระบบ [มธร.6.1-1(1)] มีคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในศูนยศิลปวัฒนธรรม
ที่ชัดเจน ทั้งคณะที่ปรึกษา ผูอํานวยการศูนยศิลปวัฒนธรรม ใหมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม [มธร.6.1-1(2)] มีการจัดทําแผนปฏิบัติการของศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําป



การศึกษา 2555 ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตร นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการกําหนด
งบประมาณดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดเปาหมายความสําเร็จ
ของโครงการไวอยางชัดเจน [มธร.6.1-1(3)] มีการนําสงแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
2555 ตอคณะวิชาและหนวยงานตางๆ เพ่ือใชเปนแผนงานในการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา [มธร.6.1-1(4)] เม่ือดําเนินการจัดกิจกรรมแลว มีการสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 2555 ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนตุลาคม 2555 และครั้งที่ 2 เดือน
มิถุนายน 2555 – เดือนพฤษภาคม 2556 โดยเปนการรายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 [มธร.6.1-1(5)] และมีการนําสงรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกลาวเสนอตอผูบริหารผูพิจารณา [มธร.6.1-1(6)] 
 2. มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานเพื่อบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียน
การสอนรวมถึงกิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจนตามรายวิชาดังน้ี 
 การบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเขากับการเรียนการสอนตามรายวิชา ดังน้ี  
 1. รายวิชา...ศิลปวัฒนธรรม มีการบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนโดยจัดใหมี
กิจกรรมที่สอดคลองกับรายวิชา จํานวน 2 กิจกรรม คือ [มธร.6.1-2(1)] 
 - กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ตอน...ตามรอยอารยธรรมโบราณแหงราชอาณาจักรอโยธยา 
 - กิจกรรมการอบรมศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร” 
 2. รายวิชา...ทักษะการสื่อสารภาษาไทย มีการบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนโดย
จัดใหมีกิจกรรมที่สอดคลองกับรายวิชา จํานวน 1 กิจกรรม คือ [มธร.6.1-2(2)] 
 - กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ตอน...เรียนรูภาษาไทยในภาพยนตร ณ หอภาพยนตรแหงชาติ 
 3. รายวิชา...ทักษะเพื่อการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีการบูรณาการเขากับการจัดการเรียน
การสอนโดยจัดใหมีกิจกรรมที่สอดคลองกับรายวิชา จํานวน 2 กิจกรรม คือ [มธร.6.1-2(3)] 
 - กิจกรรม “แหเทียนเน่ืองในวันเขาพรรษา” ประจําปการศึกษา 2555 
 - กิจกรรมบรรยายธรรมะในหัวขอ “ธรรมะกับคนรุนใหมหางไกลยาเสพติด” 
 การบูรณาการเขากับกิจกรรมนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือบูรณาการเขากับ
กิจกรรมของนักศึกษาตลอดปการศึกษา 2555 อยางตอเน่ือง ซ่ึงแบงไดเปน 2 กลุมดวยกัน คือ  
 กลุมที่ 1 กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย [มธร.6.1-2(4)] 
 - กิจกรรม “วันไหวครู” ประจําป 2555 
 - กิจกรรม “วันลอยกระทง” ประจําป 2555 
 - กิจกรรม “จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ” ประจําป 2555 
 - กิจกรรม “จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพอแหงชาติ” ประจําป 2555 
 - กิจกรรม “วันรําลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช” ประจําป 2555 
 - กิจกรรม “วันสงกรานต” ประจําป 2556 



 กลุมที่ 2 กิจกรรมดานการสงเสริม และทํานุบํารุงศาสนา ประกอบดวย [มธร.6.1-2(5)] 
 - กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 - กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยและเทศกาลขึ้นปใหม 
 - กิจกรรม “แหเทียนเน่ืองในวันเขาพรรษา” ประจําปการศึกษา 2555 
 - กิจกรรมบรรยายธรรมะในหัวขอ “ธรรมะกับคนรุนใหมหางไกลยาเสพติด” 
 3. มหาวิทยาลัยฯ  ไดทําการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร การจัดกิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง ในรูปของปายประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม [มธร.6.1-3(1)]  
การเผยแพรทางสื่ออินเตอรเน็ตในรูปของเว็บไซตของศูนยศิลปวัฒนธรรม [มธร.6.1-3 (2)] นอกจากนี้ยัง
มีการเผยแพรการดําเนินกิจกรรมในรูปของจดหมายขาวของทางมหาวิทยาลัยดวย [มธร.6.1-3 (3)] 
 4. มหาวิทยาลัยฯ มีการประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการเขากับการ
เรียนการสอน ในทุกกิจกรรมตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการจัดกิจกรรมตามที่ตั้งไว ดวยการทํา
แบบสํารวจความพึงพอใจและผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมจากผูเขารวมกิจกรรม 
จากนั้นทําการสรุปผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรมรายงานผูบริหารจํานวน  2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2555 – ตุลาคม 2555 และครั้งที่ 
2 เดือนมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 และนําเสนอรายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณา [มธร.6.1-
4(1-2)] 
 5. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในปการศึกษา 2554 มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2555 และมีการรายงานผลการดําเนินงานถึงผลของการพัฒนาไวอยาง
ชัดเจน [มธร.6.1-5 (1)] นอกจากนี้มีการนําผลจากการประเมินการจัดกิจกรรมในปการศึกษา 2555 ไป
จัดทําเปนแผนพัฒนาการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนักศึกษา โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป ศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2556 [มธร.6.1-5 (2)]           
 
จุดแข็ง : 

1. ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยฯ เขามามีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรมที่ทางศูนยศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้นทั้งภายในและนอกสถาบัน 

2. การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยเนื่องจากมีแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดชัดเจน 
และไดรับความรวมมือกับผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่อยางดี 

3. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของทางดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 
4. มีโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูธนบุรีศึกษา ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการสรางความเขมแข็ง

ใหกับศูนยศิลปวัฒนธรรม 
5. อาคารสถานที่มีความพรอมและเอ้ือตอการดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งอาคารเรือนไทยศูนยศิลปวัฒนธรรมที่มีความสวยงาม 



แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 
1. ควรมีการจัดดําเนินการกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ 

 
จุดออน : 

1. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. ยังไมมีการผลิตผลงานการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม ทําใหขาดความเขมแข็งทางดาน

วิชาการ 
3. มีขีดจํากัดในการสรางสรรคผลงานดานวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยไมมีคณะวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมโดยตรง 
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน : 

1. มีการสรรหาบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีผลงานเปนที่ยอมรับมาเปนที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการสงเสริม สนับสนุนคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหผลิตผลงานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.6.1-1 (1) คําสั่งมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 46/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม 
(2) คําสั่งมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ 108/2554 เร่ือง แตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในศูนย

ศิลปวัฒนธรรม 
(3) แผนปฏิบัติการประจําป ศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2555 
(4) บันทึกขอความ เรื่อง สงแผนปฏิบัติการประจําป ศูนยศิลปวัฒนธรรม ประจําป

การศึกษา 2555 
(5) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ปการศึกษา 2555 ครั้งที่ 

1 เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนตุลาคม 2555 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2555 
– เดือนพฤษภาคม 2556 

(6) บันทึกขอความ เร่ือง นําสงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2555 ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนตุลาคม 2555 และครั้งที่ 2 
เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนพฤษภาคม 2556 

มธร.6.1-2 (1) เอกสารแผนการสอน ตารางการสอน รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และ
กิจกรรมที่บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา ศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย 



    -  กิจกรรม วัฒนธรรมสัญจร ตอน ตามรอยอารยธรรมโบราณแหง
ราชอาณาจักรอโยธยา 
    -  กิจกรรม การอบรมศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ “พวงมโหตร” 

(2) เอกสารแผนการสอน ตารางการสอน รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และ
กิจกรรมที่บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
ประกอบดวย 
    -  กิจกรรม วัฒนธรรมสัญจร ตอน เรียนรูภาษาไทยในภาพยนตร ณ หอ
ภาพยนตรแหงชาติ 

(3) เอกสารแผนการสอน ตารางการสอน รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และ
กิจกรรมที่บู รณาการการเรียนการสอนรายวิชา  ทักษะเพื่อการเ รียนรู 
ประกอบดวย 
    -  กิจกรรม แหเทียนเน่ืองในวันเขาพรรษา ประจําป 2555 
    -  กิจกรรม การบรรยายธรรมะในหัวขอ ธรรมะกับคนรุนใหมหางไกลยาเสพ
ติด 

(4) กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2554 ประกอบดวย 
    -  กิจกรรม วันไหวครู ประจําปการศึกษา 2555 
    -  กิจกรรม วันลอยกระทง ประจําป 2555 
    -  กิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแมแหงชาติ ประจําป 2555 
    -  กิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพอแหงชาติ ประจําป 2555 
    -  กิจกรรม วันราํลึกสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป 2555 
    -  กิจกรรม วันสงกรานต ประจําป 2556 

(5) กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ประจําปการศึกษา 2555 
ประกอบดวย 
    -  กิจกรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
    -  กิจกรรม ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรีและ
เทศกาลขึ้นปใหม 
    -  กิจกรรม แหเทียนเน่ืองในวันเขาพรรษา ประจําป 2555 

มธร.6.1-3 (1) เอกสารการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม หรือบริการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนในรูปของปายประชาสัมพันธ 

(2) เอกสารการประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม หรือบริการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนในรูปของเว็บไซต 

(3) จดหมายขาว มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มธร.6.1-4 (1) รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 ศูนย



ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 2555 –ตุลาคม 2555) 
และเอกสารนําสงรายงานผลการดําเนินงาน 

 (2) รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี ครั้งที่ 2 (มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 
2556) และเอกสารนําสงรายงานผลการดําเนินงาน 

มธร.6.1-5 (1) รายงานผลการพัฒนา การบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เขากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (จากขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ประเมินการจัดกิจกรรม ปการศึกษา 2554) ปการศึกษา 2555 

 (2) แผนพัฒนาการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2556 (บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2556) 

 
 
 
 


