
องคประกอบที ่  6    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ที่   6.1      :    ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค                                                 
ชนิดของตัวบงชี ้ :     กระบวนการ                                                                                   
เกณฑมาตรฐาน  : 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 

นักศึกษา 
3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
            5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
 การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
            6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเปนท่ียอมรับ   
ในระดับชาติ 

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 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ในปการศึกษา  2553   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนยหัวหิน   มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. จํานวน  6   ขอ  ดังนี ้

 

             1.  ศูนยหัวหิน  มีแผนการบูรณาการงานในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (ศห. 6.1-1.1)  และ
มีนโยบายรองรับระบบและกลไก  สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ศห. 6.1-1.2)  อีกท้ังมีคําส่ังแตง 
ตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ศห. 6.1-1.3) 
             2.  ศูนยหัวหิน ไดจัดทําโครงการสนทนาธรรม “ คิดบวก  ชีวิตบวก ” ใหกับนักศึกษาช้ันปท่ี  1   
(ศห. 6.1-2.1) นอกจากนี้ยังมีโครงการ ไทยคุกกิ้ง  คลาส  (ศห. 6.1-2.2)  งานประเพณีลอยกระทงของ
สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน   (ศห. 6.1-2.3)   งานหัวหินรําลึกและงานกาชาด (ศห. 6.1-2.4)  และไดจัดการ
เรียนการสอน โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน  (ศห. 6.1-2.5) โครงการ



คายสมาธิกับธรรมชาติ (ศห. 6.1-2.6)โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน-พัฒนาวัด (ศห. 6.1-2.7) โครงการปลอย
ปลาประจําสัปดาห (ศห. 6.1-2.8)โครงการตักบาตรวันแมเฉลิมพระเกียรติ(ศห. 6.1-2.9) โครงการจัด
กิจกรรมไหวครู (ศห. 6.1-2.10)โครงการลูกทุงชุมชนของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ศห. 6.1-2.11) มหกรรมแสง 
สี เสียง เทิดไทองคราชันย   5  ธันวามหาราช (ศห. 6.1-2.12)  งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสาย  ใยชุมชน ของ
สภา-วัฒนธรรมอําเภอหัวหิน (ศห. 6.1-2.13) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา       
(ศห. 6.1-2.14) โครงการสงเสริมเอกลักษณการใชภาษาไทย  (ศห .6.1-2.15)  

3.  ศูนยหัวหิน ไดเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณ- 
ชนทางเว็บไซตของศูนยหัวหินและศูนยใน มสด. สวนกลาง  (ศห.  6.1-3.1) 
             4.  ศูนยหัวหิน  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานในดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  จากสรุปโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิ 
ภาพในการเรียนและการทํางาน  (ศห. 6.1-4.1)  จากสรุปผลโครงการคายสมาธิกับธรรมชาต ิ(ศห. 6.1-4.2)  
              5.  ศูนยหัวหิน  ไดมีการประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของงานในดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา ตามรายงานการประชุมฯ  (ศห. 6.1-5.1) 
              6.  ศูนยหัวหิน  มีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยครูกวางสี (ศห. 6.1-6.1)  และ
มหาวิทยาลัยอูโจว  (ศห. 6.1-6.2)   ณ  มณฑลกวางสี   สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 

เปาหมาย                   
ปการศึกษา2553 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2553 

การบรรลุ
เปาหมาย 

6.1 ขอ - 5   ขอ 
(  5   คะแนน) 

6   ขอ 
(  5  คะแนน) 

บรรลุ
เปาหมาย  

 

รายการหลักฐาน 

ศห. 6.1-1.1 แผนการบูรณาการงานในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศห. 6.1-1.2 นโยบายรองรับระบบและกลไกสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศห. 6.1-1.3 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศห. 6.1-2.1 โครงการสนทนาธรรม “ คิดบวก   ชีวิตบวก ” 
ศห. 6.1-2.2 โครงการ “ ไทยคุกกิ้ง   คลาส ” 
ศห. 6.1-2.3 งานประเพณีลอยกระทง   สํานักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 



ศห. 6.1-2.4 งานหัวหินรําลึกและงานกาชาด  ประจําป 
ศห. 6.1-2.5 โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 
ศห. 6.1-2.6 โครงการคายสมาธิกับธรรมชาต ิ
ศห. 6.1-2.7 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน - พัฒนาวัด 
ศห. 6.1-2.8 โครงการปลอยปลาประจําสัปดาห 
ศห. 6.1-2.9 โครงการตักบาตรวันแมเฉลิมเทิดพระเกียรตฯิ 
ศห. 6.1-2.10 โครงการจัดกิจกรรมไหวคร ู
ศห. 6.1-2.11 โครงการลูกทุงชุมชน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศห. 6.1-2.12 มหกรรมแสง สี เสียง เทิดไทองคราชันย  5   ธันวามหาราช 
ศห. 6.1-2.13 งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ของสภาวัฒนธรรมอําเภอหัวหิน 
ศห. 6.1-2.14 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการแตงกายของนักศึกษา 
ศห. 6.1-2.15 โครงการสงเสริมเอกลักษณการใชภาษาไทย 
ศห. 6.1-3.1 เว็บไซตของศูนยหัวหินและศูนยใน (สวนกลาง) 
ศห. 6.1-4.1 สรุปโครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน 
ศห. 6.1-5.1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศห. 6.1-6.1 หลักฐานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยครูกวางสี 
ศห. 6.1-6.1 หลักฐานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยอูโจว 
 
เสริมจุดแข็ง 
 

ศูนยหัวหิน   มีแผนและการดําเนินงานในดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง   มีเครือขาย
รวมกับหนวยงานภายนอก  และมีผลงานเปนท่ียอมรับจากสังคมภายนอก 

 

 
 


