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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
ใ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ศู น ย์ ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ และเพื่ อกาหนดมาตรฐานการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพ
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ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
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Abstract
This research aimed to study the possibility to set up standardized measures for the sustainability
of Thai Art and Culture in compliance with Educational Quality Assurance components of the Local Art
& Cultural Centre of Rajabhat Rajanagarindra University as well as to establish such standardized
measures.
The sample group of this study included members of the university management team, lecturers,
administrative personnel, committee members of Rajabhat Rajanagarindra University Faculty Senate,
committee members of the Local Art & Cultural Centre, committee members of the Student Association
from 5 faculties and committee member of the Council of Cultural Affairs in Chachoengsao. In addition,
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation were applied as statistical measurements to analyze
the data collected.
The results of the study showed that
1. In general, the standardized measures for the sustainability of Thai Art and Culture according
to the Educational Quality Assurance components got 3.97 score and were well satisfied by lecturers as
well as other personnel both in Rajabhat Rajanagarindra and the Council of Cultural Affairs.
2. When considering in details, the standardized measures for the sustainability of Thai Art and
Culture according to the Educational Quality Assurance components were highly satisfied. The findings
were presented that Policy measures had 4.03 score, Support & Encouragement measures had 3.95 score
and Campaign & Publicity measures got 3.93 score respectively.
Key Words : Standardized measure, Sustainability of Thai Art & Culture, the Educational Quality
Assurance, Local Art & Cultural Centre

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ฉบับนี้ สาเร็ จ
ลุ ล่วงได้ตามความมุ่งหมาย ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบพระคุ ณศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
ชุ มศรี นพวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์วิชยั พงษ์โหมด ผูท้ รงคุ ณวุฒิของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น
และคณะกรรมการประจ าศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้ แ นวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถามและให้คาปรึ กษาแนะนาการเก็บ ข้อมู ล จากการประชุ มคณะกรรมการประจาศูนย์ศิลปะ
วัฒ นธรรมและท้องถิ่ น วัน ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น ๓ อาคารราชนคริ น ทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
รวมทั้ ง ขอขอบคุ ณ ผู ้บ ริ หาร อาจารย์ บุ ค ลากร ผู ้น านั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ราชนคริ นทร์ และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราที่กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ เพื่อนาไปพัฒนางานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการประกันคุ ณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่ นให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลแก่องค์กรและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับงานด้าน
ทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรมต่อไป

ผูว้ จิ ยั
เมษายน ๒๕๕๗

คานา
งานวิจยั เรื่ อง แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ศู น ย์ ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ร า ช น ค ริ น ท ร์
เป็ นผลมาจากข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในปี การศึ ก ษา ๒๕๕๕
เมื่ อ วัน ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ เ สนอแนะให้ ศู น ย์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น ท างานวิ จ ั ย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู ้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ผู ้ บ ริ ห า ร ค ณ า จ า ร ย์ บุ ค ล า ก ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ร ว ม ทั้ ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
ที่เกี่ ยวข้องกับงานศิ ลปะ วัฒนธรรม ที่ กรุ ณาให้ความร่ วมมื อตอบแบบสอบถาม และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
งานวิจยั เรื่ องนี้ จะนาไปพัฒนาการประกันคุ ณภาพการศึ กษาองค์ป ระกอบที่ ๖ การท านุ บารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ได้
ผูว้ จิ ยั
เมษายน ๒๕๕๗
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บทที่ ๑
บทนา
ความสาคัญของเรื่องและปัญหาการวิจัย
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น ดาเนิ นงานทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรม เป็ นพันธกิ จหลักด้าน
หนึ่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหลักทาหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจยั ภูมิปัญญา
สื บสานประเพณี วัฒนธรรม ร่ วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างสรรค์
เ ป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู ้ ด้ า น ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ก ั บ เยาวชน นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา และผู ้ส นใจทั่ ว ไป เป็ นหน่ ว ยประสานงาน
และเผยแพร่ ค วามรู ้ ด้ า นศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกับ การจัด การเรี ยน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาความรู ้อนั จะส่ งผลให้เกิด
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ต ล อ ด จ น ร่ ว ม ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
การเรี ยนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมตามวิถีไทย สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมในแต่ละอาเภอ เพื่อจัดทา
หนังสื อ วารสาร และข้อมูลของท้องถิ่นอย่างเป็ นรู ปธรรม
งานทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม เป็ นงานในบริ บทของการอนุรักษ์ ส่ งเสริ ม ศึกษา ค้นคว้า วิจยั สื บ
สาน ถ่ า ยทอด พั ฒ นาและสร้ างสรรค์ ศู น ย์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ จึงได้ดาเนิ นการควบคู่ไปกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาโดยมีแผนการเชื่ อมโยง
บู ร ณาการงานท านุ บ ารุ งศิ ล ปะ วัฒ นธรรม กั บ การเรี ยนการสอน การบริ การวิ ช าการและวิ จ ั ย
ซึ่ งส่ ง ผลดี ต่ อ การบรรลุ ต ามเป้ าหมาย ตัว ชี้ วัด นโยบาย ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ได้ขบั เคลื่อนงานทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่ อง มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่เกิดจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลงานได้รับรางวัลและเผยแพร่ สู่สากลในนามบุคคลและหน่วยงาน นอกจากนี้ ยงั
ได้จดั ทาองค์ความรู้ และจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมให้กบั เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา และ
ผู ้ ส น ใ จ ทั่ ว ไ ป ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร เ รี ย น รู ้ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น
การเตรี ยมพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน และการดาเนิ นชี วิตแบบพอเพียง รวมถึ งบทบาทในการพัฒนา
เยาวชน นัก เรี ยน นัก ศึ ก ษา และผู ้ส นใจทั่ว ไปกับ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมไทยผ่ า น
กระบวนการฝึ กอบรม การจัดค่ายกิจกรรม นิทรรศการและการประกวด เชื่อมโยงและเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยน
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับศิลปิ นระดับชาติและระดับนานาชาติ

ศูนย์ศิล ปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น ได้ตระหนักถึ ง ความสาคัญเกี่ ยวกับงานประกันคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จึง ได้จดั ทาคู่มือการประกันคุ ณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น
โดยยึดกรอบแนวทางในการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายใน จากคู่ มื อการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
การประเมินคุ ณภาพภายนอกของสานัก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษา (องค์ก าร
มหาชน) หรื อ สมศ. และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
ดั ง นั้ น ศู น ย์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น มี พ ัน ธกิ จ ในการส่ งเสริ มด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทานุบารุ งและสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนคริ นทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จดั ทารายงานการวิจยั เรื่ องแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ
วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ นทร์ ขึ้นเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
และตัวบ่งชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
๒. เพื่อกาหนดมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
๑. ได้ทราบถึงแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
๒. เกิ ดมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์

ขอบเขตการศึกษา
๑. ศึ ก ษาแนวทางการสร้ า งมาตรฐานการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
๒. ระยะเวลาการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

๓. ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ดังนี้
หน่วยงานภายใน ได้แก่
- คณะครุ ศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ
- ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
หน่วยงานภายนอก ได้แก่
- สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
- สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

นิยามจากัดความ
การมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อกาหนดเกี่ยวเนื่ องกับปั ญหาสาคัญ
ที่อยูห่ รื อที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เป็ นหลักเกณฑ์ที่มีใช้กนั ทัว่ ไปจนเป็ นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสาเร็ จ
สู งสุ ดตามข้อกาหนดที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุ งความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และ
การบริ การตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality
Assurance) หมายถึ ง การบริ หารจั ด การและ
การด าเนิ นกิ จก รรมตามภารกิ จปก ติ ข องส ถาบั น ก ารศึ ก ษ าเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพของผู ้ เ รี ย น
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพที่ดี นัน่ คือ ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาและภารกิ จ
ของการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน และต้องเป็ นไปตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย

การท านุ บ ารุ ง หมายถึ ง การให้ ค วามส าคัญ และเห็ น ถึ ง คุ ณค่ า ที่ จ ะต้อ งดู แ ลรั ก ษาให้ ค งอยู่
ในสภาพที่ดี และสมบูรณ์ท้ งั ในปั จจุบนั และเพื่ออนาคต
ศิ ล ปะ หมายถึ ง งานสร้ า งสรรค์ ที่ ส่ ง เสริ มสร้ า งความสุ นทรี ย์ ความงาม และความสุ ข
แก่ผคู ้ น สภาพแวดล้อม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุ นทรี ย ์ และเข้าใจคุณค่าทาง
ศิลปะ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวติ ของมนุษย์ เป็ นการนาศิลปะไปใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
วัฒนธรรม หมายถึ ง ความเจริ ญงอกงามของมวลมนุ ษ ย์ที่มี พฒั นาการอย่างต่อเนื่ อง เช่ น เรื่ อง
ความคิด ความรู ้สึก ความเชื่ อ ก่อให้เกิ ดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรื อผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะและมีลกั ษณะสากล
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม ส มั ย นิ ย ม วั ฒ น ธ ร ร ม ปั จ จุ บั น ที่ ดี ค ว ร มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ความเป็ นสากล แต่ มี รากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่ มี คุ ณค่ า ส าหรั บ วัฒนธรรมในสถาบันอุ ดมศึ ก ษา
หมายถึ ง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็ นอุดมศึกษาที่ถือเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริ ญงอกงามทาง
ปั ญญา ความรู ้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสี ยสละและการมีส่วนร่ วมกับสังคม สามารถเป็ นผูน้ า
ที่ดีและเป็ นที่พ่ ึงของสังคม มีวฒั นธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็ นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการ
ปกป้ องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดารงชี วิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้
เหมาะสมอย่างฉลาดรู ้

แผนการดาเนินงาน
ตาราง ๑ แสดงแผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
๑. ประชุมคณะกรรมการ
๒๒ มกราคม
ประจาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ๒๕๕๗
และท้องถิ่น เพื่อกาหนด
ณ ห้องโชคโสภณ
รู ปแบบและแนวทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในการสร้างมาตรฐาน
ราชนคริ นทร์
๒. นาแนวทางการสร้าง
๒๗ มกราคม
มาตรฐานให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
๒๕๕๗
ทางสังคมศาสตร์ตรวจสอบ
๓. ประสานกับคณะ ศูนย์
๑๗ – ๒๘
สานัก และหน่วยงาน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ภายนอก ในการแจก
แบบสอบถาม
การสร้างมาตรฐาน
๔. สังเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ป มีนาคม – เมษายน
๒๕๕๗
๕. นาผลสรุ ปเผยแพร่
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก

พฤษภาคม ๒๕๕๗

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
ได้รูปแบบและแนวทาง
การสร้างมาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น

ได้แนวทางการสร้าง
มาตรฐาน

อาจารย์วชิ ยั พงษ์โหมด
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
เกิดการมีส่วนร่ วม
นายสุ รพล โต๊ะสี ดา
ในระดับคณะ ศูนย์ สานัก เจ้าหน้าที่วจิ ยั
และหน่วยงานภายนอก

เกิดแนวทางการสร้าง
มาตรฐานทางศิลปะ
วัฒนธรรม
นาไปใช้ในงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในองค์ประกอบที่ ๖ และ
องค์ประกอบที่ ๙

นายสุ รพล โต๊ะสี ดา
เจ้าหน้าที่วจิ ยั
นายสุ รพล โต๊ะสี ดา
เจ้าหน้าที่วจิ ยั

บทที่ ๒
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การศึก ษาวิจยั เรื่ องแนวทางการสร้ า งมาตรฐานการทานุ บ ารุ ง ศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวม
แ น ว คิ ด แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ส า ห รั บ เ ป็ น พื้ น ฐ า น ใ น ก า ร วิ จั ย ป ร ะ ก อ บ
ไปด้วย
๒.๑ ประวัติความเป็ นมาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๒.๒ โครงสร้างองค์การและการบริ หารงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๒.๓ ทฤษฎีและแนวคิดการสร้างมาตรฐาน
๒.๔ การสร้างมาตรฐานคุณภาพทางศิลปะ วัฒนธรรมของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
๒.๕ แนวคิดการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๖ เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ประวัติความเป็ นมาของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
ประวัติความเป็ นมา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ เดิ มคื อหน่ วยประเคราะห์
วัฒนธรรม วิทยาลัยครู ฉะเชิงเทรา ทาหน้าที่ศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ
ข้อมูลทัว่ ๆ ไป ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ต่อมาได้เปลี่ ยนเป็ น ศูนย์วฒั นธรรม วิท ยาลัย ครู ฉะเชิ งเทรา ครั้ นเมื่ อ สานัก งานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กระจายงานออกสู่ ภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้จงั หวัดที่มีวิทยาลัยครู ใช้วิทยาลัยครู เป็ นศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัด ส่ วนจังหวัดที่ไม่มีวทิ ยาลัยครู ให้ใช้โรงเรี ยนประจาจังหวัด เป็ นศูนย์กลางการดาเนินงาน
วิทยาลัยครู ฉะเชิ งเทราจึงดาเนิ นงานของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติควบคู่กนั ไป
ด้วย จวบจนปัจจุบนั

ผูบ้ ริ หารงานด้า นวัฒนธรรมของหน่ วยประเคราะห์ ศู นย์วฒั นธรรมจัง หวัดฉะเชิ ง เทรา ส านัก
ศิลปวัฒนธรรม และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ได้แก่
๑. อาจารย์สุจิรา
ยงเยีย่ งงาม
พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธานี ปาลสุ ทธิ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔
๓. อาจารย์ดารงเกียรติ นกสกุล
พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘
๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุมศรี นพวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑
๕. อาจารย์เรณู
ขวัญฉาย
พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕
๖. อาจารย์จินดา
เนื่องจานงค์
พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖
๗. อาจารย์อารี ยา
บุญทวี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบนั
ปรัชญา
อนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริ การชุมชน
พันธกิจ
๑. ส่ งเสริ มหน่วยงานให้เป็ นองค์กรที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการบริ การ
ชุมชน
๒. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมในการสร้างจิตสานึก และการเรี ยนรู ้
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ผสมผสานให้สอดคล้องกับการดาเนินชีวติ ในปั จจุบนั
๓.
ส่ ง เสริ ม ด้า นการอนุ รั ก ษ์ ท านุ บ ารุ ง และสร้ า งสรรค์ศิ ล ปวัฒ นธรรม เป็ นที่ พ่ ึ ง ทาง
ภูมิปัญญาแก่ชุมชน
๔. การสร้างเครื อข่ายทางศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อ
ส่ งเสริ มการเผยแพร่ อตั ลักษณ์ความเป็ นไทยให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
๑. มุ่ ง พั ฒ นาให้ เ ป็ นศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล และแหล่ ง เรี ยนรู ้ ท างศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ โดยส่ งเสริ ม สนับสนุ น และเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เพื่อประสานความร่ วมมื อกับเครื อข่าย อันจะส่ งผลให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และร่ วมแก้ปัญหาของ
ชุมชนและท้องถิ่น
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ดาเนินงานทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม เป็ น
พันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นหน่วยงานหลักทาหน้าที่ศึกษาค้นคว้า วิจยั ภูมิปัญญา สื บสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ร่ วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างสรรค์
๒. เป็ นศูนย์ขอ้ มูลท้องถิ่นและแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กบั นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
๓. เป็ นหน่ วยประสานงานและเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาความรู ้อนั จะ
ส่ งผลให้เกิดการแก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นอันยัง่ ยืน
๔. ร่ วมสร้างจิตสานึกและการเรี ยนรู ้ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีไทย
๕. สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละอาเภอ เพื่อจัดทาหนังสื อ วารสาร
และข้อมูลของท้องถิ่นอย่างเป็ นรู ปธรรม
แนวโน้ ม/ภาพอนาคตทีเ่ กีย่ วข้ องกับศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
๑. สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
๒. การสร้างเครื อข่ายเพิ่มขึ้น และร่ วมกันดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
๓. มีการพัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งเรี ยนรู ้แบบมีชีวติ
๔. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมและมีศกั ยภาพเป็ นผูด้ าเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังให้เกิดจิตสานึกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๕. จัดทาประชาสัมพันธ์เชิงรุ กร่ วมกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น และส่ งเสริ มหน่วยงาน
ให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง
๖. มีสถานที่ (ห้องแสดงผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรม) แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดที่
โดดเด่น (ในเมือง) ภายในมีหอประวัติ โรงละครมาตรฐาน ห้องแสดงผลงานนิ ทรรศการ ห้องประชุ ม
สัมมนา และมีลานอเนกประสงค์ สาหรับจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม

๗. มีบุคลากรตามโครงสร้าง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ความต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ
๘. มีการบูรณาการทางศิลปะ วัฒนธรรมให้สัมพันธ์กบั รายวิชา
๙. ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการวางแผนและดาเนินกิจกรรม
๑๐. การจัดทางานวิจยั ที่ส่งเสริ มศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ของศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
สร้างสรรค์งาน บูรณาการท้องถิ่น
ค่ านิยมองค์ กร (Core Values)
TEAMWORK คือ การทางานเป็ นทีมที่เข้มแข็ง
T = TEAM COOPERATION = การทางานเป็ นทีม
E = EQUALITY
= ความเสมอภาคในการทางาน และการสร้างขวัญ
กาลังใจในการทางาน
A = ART
= ศิลปะในการทางาน
M = MORALITY
= การมีศีลธรรม
W = WILLINGNESS
= ความเต็มใจในการทางาน และการบริ การ
O = OPPORTUNITY
= การให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้า และ
การพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
R = RESPONSIBILITY
= ความรับผิดชอบในการทางาน
K = KNOWLEGED
= ความรู้ความเข้าใจงาน

๒.๒ โครงสร้ างองค์ การและการบริหารงานศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
ศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
คณะกรรมการประจาศู นย์

สานักงานผู้อานวยการ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
งานบริหารและ
บริการท้ องถิ่น
- หน่วยธุรการ
- หน่วยเลขานุการและ
งานประชุม
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยการเงินและพัสดุ
- หน่วยบุคลากรและสวัสดิการ
- หน่วยควบคุมภายใน/บริ หาร
ความเสี่ ยง/ตรวจสอบภายใน
- หน่วยประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ตามคารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ กพร. / สมศ. /
สกอ. และ สวพ.
- หน่วยงานนวัตกรรมและ
สารสนเทศ
- หน่วยจัดระบบฐานข้อมูล
- หน่วยงานหอวัฒนธรรม และ
ศูนย์วชิ าการท้องถิ่น
- หน่วยงานออกแบบศิลปกรรม
- หน่วยงานสร้างรายได้
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานเผยแพร่ ทางศาสนา
วัฒนธรรมและวิจยั ชุมชน
- หน่วยศึกษาค้นคว้า วิจยั ข้อมูล
องค์ความรู ้ และรวบรวมข้อมูล
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- หน่วยจัดทาสื่ อและเอกสารการ
ฝึ กอบรม
- หน่วยประสานงานองค์กรเครื อข่าย
ทางวัฒนธรรม
- หน่วยฝึ กอบรมเผยแพร่ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
- หน่วยจัดกิจกรรมส่งเสริ มเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนศิลปะ และวัฒนธรรม
- หน่วยจัดทาโครงการแผนปฏิบตั ิการ
จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
- หน่วยจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอนุรักษ์เฝ้ าระวังทาง
วัฒนธรรม
- หน่วยพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริ ม
ความเป็ นไทยและต่อต้านยาเสพติด
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวางแผน และ
ประกันคุณภาพ
- หน่วยงานประกันคุณภาพ
- หน่วยงานนโยบาย ยุทธศาสตร์
การวางแผน
- หน่วยพัฒนามาตรฐานศิลปะ และ
วัฒนธรรม
- หน่วยประสานงานองค์กร
เครื อข่ายทางวัฒนธรรม
- หน่วยประเมินผลการดาเนินงาน
- หน่วยงานจัดการความรู ้ของ
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ภาพ ๑ โครงสร้ างองค์ การและการบริหารงานศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น

บุคลากร
ด้ า นบุ ค ลากรของศู น ย์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น ปั จจุ บ ั น ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากร
จานวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นอาจารย์ประจามีวาระบริ หาร ๔
ปี โดยมี คณะกรรมการดาเนิ นงานศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น จานวน ๔ คน บุ คลากรสาย
สนับสนุน จานวน ๕ คน รวมทัง้ สิ้น ๙ คน
การบริ หารจัด การศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น โดยมี ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามโครงสร้ า ง
ที่กาหนดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดาเนิ นงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น
เพื่อกากับดูแลในด้านการทานุบารุ งศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่
คณะกรรมการทีป่ รึกษา ศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
๑. นายจินดา
เนื่องจานงค์
ประธานกรรมการที่ปรึ กษา
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี มาสขาว
กรรมการที่ปรึ กษาฝ่ ายภาษาต่างประเทศ
และอาเซียน
๓. นายโยธิน
จี้กงั วาฬ
กรรมการที่ปรึ กษาฝ่ ายศิลปะ
๔. นายรักษา
ปิ ยะพงษ์
กรรมการที่ปรึ กษาฝ่ ายศิลปะร่ วมสมัย
๕. นางพวงผกา
วิมลภักตร์
กรรมการที่ปรึ กษาฝ่ ายวัฒนธรรม
๖. นายขวัญชัย
รักษาพันธ์
กรรมการที่ปรึ กษาฝ่ ายปราชญ์ชาวบ้าน
๗. นางสาวอารี ยา
บุญทวี
เลขานุการ
คณะกรรมการประจา ศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
๑. นางสาวอารี ยา
บุญทวี
ผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
๒. นายวชิรพงศ์
มณี นนั ทิวฒั น์
รองผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุ นทรี ย ์
ธรรมสุ วรรณ
รองผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น
กรรมการ
๔. นายวัชรพงษ์
ครู เกษตร
ผูแ้ ทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ

๕. นายภานุวฒั น์

ธัมมิกนันท์

๖. นายธีรยุทธ

จันทร์เขียว

๗. ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง
๘. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชุมศรี นพวงศ์ ณ อยุธยา
๙. นายวิชยั

พงษ์โหมด

๑๐. นางสาวอรวรรณ

เล็กชะอุ่ม

๑๑. นางสาวฐิติรัตน์ เอนกสุ วรรณกุล

ผูแ้ ทนรองคณบดี
กรรมการ
ผูแ้ ทนรองคณบดี
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
เลขานุการ
นักวิชาการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินงาน ศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
๑. นางสาวอารี ยา
บุญทวี
ผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
๒. นายวชิรพงศ์
มณี นนั ทิวฒั น์
รองผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น
คณะครุ ศาสตร์
๓. นางสาวสุ นทรี ย ์
ธรรมสุ วรรณ
รองผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
และท้องถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๔. นายธีระวุฒิ
กลิ่นด้วง
รองผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
๕. น.ส.อรวรรณ
เล็กชะอุ่ม
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
(ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าสานักงานผูอ้ านวยการ)
๖. นายณัฐปนนท์
สิ งห์ยศ
นักวิชาการศึกษา
๗. น.ส.นวลลออ
อนุสิทธิ์
นักวิชาการช่างศิลป์

๘. น.ส.ฐิติรัตน์
๙. นายสุ รพล

เอนกสุ วรรณกุล
โต๊ะสี ดา

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่วจิ ยั

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
๑. นายจินดา
เนื่องจานงค์
ที่ปรึ กษา
๒. นางสาวอารี ยา
บุญทวี
ประธานกรรมการ
๓. นายวชิรพงศ์
มณี นนั ทิวฒั น์
กรรมการ
๔. นางสาวสุ นทรี ย ์ ธรรมสุ วรรณ
กรรมการ
๕. นายธีระวุฒิ
กลิ่นด้วง
กรรมการ
๖. นายณัฐปนนท์
สิ งห์ยศ
กรรมการ
๗. นางสาวนวลลออ อนุสิทธิ์
กรรมการ
๘. นางสาวฐิติรัตน์ เอนกสุ วรรณกุล
กรรมการ
๙. นายสุ รพล
โต๊ะสี ดา
กรรมการ
๑๐. นางสาวอรวรรณ เล็กชะอุ่ม
กรรมการและเลขานุการ
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
๑. อาจารย์ประจา
๑.๑ วุฒิปริ ญญาเอก
๑.๒ วุฒิปริ ญญาโท
๑.๓ วุฒิปริ ญญาตรี

จานวน จานวน จานวน จานวน

-

คน
คน
คน
คน

๒. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
๒.๑ วุฒิปริ ญญาโท
๒.๒ วุฒิปริ ญญาตรี
๒.๓ วุฒิปริ ญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๔
๔
-

คน
คน
คน
คน

๓. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
๓.๑ วุฒิปริ ญญาโท
๓.๒ วุฒิปริ ญญาตรี
๓.๓ วุฒิปริ ญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒
๑
๑
-

คน
คน
คน
คน

๔. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
๔.๑ วุฒิปริ ญญาโท
๔.๒ วุฒิปริ ญญาตรี
๔.๓ วุฒิปริ ญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๓
๒
๑
-

คน
คน
คน
คน

๒.๓ ทฤษฎีและแนวคิดการสร้ างมาตรฐาน
ความหมายของการสร้ างมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
การมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อกาหนดเกี่ยวเนื่ องกับปั ญหาสาคัญ
ที่อยูห่ รื อที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เป็ นหลักเกณฑ์ที่มีใช้กนั ทัว่ ไปจนเป็ นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสาเร็ จ
สู งสุ ดตามข้อกาหนดที่วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุ งความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และ
การบริ การตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality Assurance) หมายถึ ง การบริ หารจัด การและ
การด าเนิ นกิ จก รรมตามภารกิ จปก ติ ของส ถ าบั น ก ารศึ ก ษ าเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพของผู้ เ รี ย น
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพที่ดี นัน่ คือ ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปรัชญาและภารกิ จ
ของการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน และต้องเป็ นไปตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ได้ป ฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ การจัดระเบียบบริ หาร
ราชการในส่ วนกลาง มาตรา ๑๔ ว่าด้วยการให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่
(๑) พิ จ ารณาเสนอแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ บู ร ณาการศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม และกี ฬ ากับ
การศึกษาทุกระดับ
(๒) พิ จ ารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ ก ษาให้ ด าเนิ น การเป็ นไปตามแผน
ตาม (๑)
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(๔) ดาเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑)
(๕) ให้ความเห็นหรื อคาแนะนาในเรื่ องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
นอกจากหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ส ภาการศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น หรื อค าแนะน าแก่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การหรื อคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสภาการศึ กษา ประกอบด้วยรั ฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ งจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผูแ้ ทนองค์ก รเอกชน ผูแ้ ทนองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ผูแ้ ทนองค์ก รวิช าชี พ
พระภิกษุซ่ ึ งเป็ นผูแ้ ทนคณะสงฆ์ ผูแ้ ทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ งประเทศไทย ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
อื่น และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าจานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน

จานวนกรรมการ คุ ณสมบัติ หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารสรรหา การเลื อกกรรมการ วาระการดารง
ตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมี
อานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิ การสภา
การศึกษาทาหน้าที่เป็ นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา

๒.๔ การสร้ างมาตรฐานคุณภาพทางศิลปะ วัฒนธรรมของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การทานุ บารุ งศิ ล ปะ วัฒนธรรมถื อเป็ นพันธกิ จหลักส าคัญประการหนึ่ ง ของสถาบันอุ ดมศึ ก ษา
ดั ง นั้ น ศู น ย์ ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ที่ มี เ ป้ า ห ม า ย
การด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมซึ่ งเป็ นพัน ธกิ จ หลัก ด้า นหนึ่ งของมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ทาหน้า ที่ ศึกษาค้นคว้า วิจยั ภูมิปัญญาท้องถิ่ น สื บสานประเพณี วัฒนธรรมร่ วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างสรรค์ ตามอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์งาน บูรณา
การท้องถิ่น”
ศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ ได้ป ฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ ตาม
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ ในส่ วนที่ ๔ ว่าด้วย แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การ
สาธารณสุ ข การศึกษา และวัฒนธรรม ในมาตรา ๗๙ ที่บญั ญัติวา่ “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุม้ ครอง
พระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่ วนใหญ่นบั ถือมาช้านานและศาสนาอื่น ทั้งต้องส่ งเสริ ม
ความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิ กชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุ นการนาหลักธรรม
ของศาสนามาใช้เพื่อเสริ มสร้ างคุ ณธรรมและพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ” และมาตรา ๘๐ ที่ บญ
ั ญัติว่า “รัฐต้อง
ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุ ข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) คุ ้ม ครองและพัฒนาเด็ ก และเยาวชน สนับ สนุ นการอบรมเลี้ ย งดู แ ละให้ก ารศึ ก ษาปฐมวัย
ส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริ มสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสถาบันครอบครัวและ
ชุ มชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิ การให้แก่ผสู ้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพและผูอ้ ยู่ใน
สภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและพึ่งพาตนเองได้
(๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาระบบสุ ข ภาพที่ เ น้ น การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพอัน น าไปสู่
สุ ขภาวะที่ยงั่ ยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐาน
อย่างทัว่ ถึ งและมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้เอกชนและชุ มชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุ ขภาพและการ
จัด บริ ก ารสาธารณสุ ข โดยผูม้ ี ห น้า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารดัง กล่ า วซึ่ งได้ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ และ
จริ ยธรรม ย่อมได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย
(๓) พัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการจัดการศึ กษาในทุ กระดับและทุ กรู ปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของ

ชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
รวมทั้งปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คานึ งถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๔) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชุ มชน องค์การ
ทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(๕) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการศึกษาวิจยั ในศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ ขอ้ มูลผลการ
ศึกษาวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจยั จากรัฐ
(๖) ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ความรู ้ รั ก สามัค คี แ ละการเรี ยนรู ้ ปลู ก จิ ต ส านึ ก และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ที่ บ ัญ ญัติ ว่ า
“ให้มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริ มสร้างพลังปั ญญาของแผ่นดิน ฟื้ นฟูพลัง
ก า ร เ รี ย น รู ้ เ ชิ ด ชู ภู มิ ปั ญ ญ า ข อ ง ท้ อ ง ถิ่ น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ศิ ล ป วิ ท ย า เ พื่ อ ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า
อย่ า งมั่น คงและยัง่ ยื น ของปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การ การบ ารุ งรั ก ษา การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล และยั่ง ยื น โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ก ารศึ ก ษา
ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชี พชั้นสู ง ทาการสอน วิจยั ให้บริ การทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุ ง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ผลิ ตครู และส่ งเสริ มวิทยฐานะครู ” และ มาตรา ๘ ที่
บัญ ญัติ ว่ า “ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ต ามมาตรา ๗ ให้ ก าหนดภาระหน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาความจริ งเพื่ อ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการ บนพื้ น ฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(๒) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม ส านึ กในความเป็ นไทย มี ค วามรั ก และผู ก พั น
ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตในชุ มชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(๓) เสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในคุ ณค่า ความสานึ ก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่ น
และของชาติ
(๔) เรี ยนรู้ และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุ มชน ผูน้ าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่ นให้มี
จิตสานึ กประชาธิ ปไตย คุ ณธรรม จริ ยธรรม และความสามารถในการบริ หารงานพัฒนาชุ มชนและท้องถิ่ น
เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม
(๕) เสริ ม สร้ า งความเข็ ม แข็ ง ของวิ ช าชี พ ครู ผลิ ต และพัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง

(๖) ประสานความร่ วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๗) ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พ้ื น บ้ า นและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชี วิตและการประกอบอาชี พของคนในท้องถิ่ น รวมถึ งการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
(๘) ศึกษา วิจยั ส่ งเสริ มและสื บสานโครงการอันเนื่ องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบตั ิภารกิ จ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม ดังนี้
๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริ มพัฒนาและสื บสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจะต้องบูรณาการเข้ากับการเรี ยน
การสอน และสร้ างความน่าสนใจให้เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั แต่ในขณะเดี ยวกันจะต้องไม่ทิ้งรากเหง้า
จุดมุ่งหมายเดิม เช่น ประเพณี แห่เทียนพรรษา ประเพณี แห่ ธงตะขาบ ประเพณี ข้ ึนเขาเผาข้าวหลาม โครงการ
ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม เป็ นต้น
๒. มีการสร้ างเครือข่ ายและการมีส่วนร่ วมของบุคคลและองค์ กรมากขึน้
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ตระหนักดีวา่ การสื บสานงานศิลปวัฒนธรรมจะต้องมีการสร้าง
เครื อข่าย และส่ งเสริ มให้ทุกคนมีส่วนร่ วมมากขึ้ น บุ คคลเหล่ านี้ จะกลายเป็ นแนวร่ วมทางวัฒนธรรมใน
โ อ ก า ส ต่ อ ไ ป เ ช่ น จั ด ท า แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ก า ร
ส่ วนจั ง หวัด ฉะเชิ ง เทราเพื่ อ จั ด โครงการต้ น กล้ า วัฒ นธรรม จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ วมมื อ กั บ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหัวไทร จัด ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อในการจัด แสดงศิ ล ปะพื้ น บ้า น
ระดับชาติในเครื อข่ายสถาบันราชภัฏ โครงการศิลปะสู่ ชุมชน เป็ นต้น
๓. การใช้ เทคโนโลยีมาเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น ได้นาข้อมูลทางวัฒนธรรมมาเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น http://culture.rru.ac.th พร้อมปรับปรุ งวิธีการนาเสนอให้น่าสนใจมากขึ้น และ
มี Facebook ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น เพื่อนาเสนอข่าวสารกิ จกรรม โครงการต่าง ๆ ของศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จัดกิจกรรม รวมทั้งจัดทาวารสารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นด้วย
๔. การจัดโครงการท่ องเทีย่ วเชิ งอนุรักษ์ ทางวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมี นโยบายจะร่ วมกับหน่ วยงานภายนอก จัดการท่องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรม เนื่ องจาก จังหวัดฉะเชิ งเทรามี แหล่ งท่องเที่ ยวและแหล่ งโบราณสถานอยู่จานวนมาก ควรจัด

กิ จกรรมให้เป็ นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว เช่ น โครงการศึ กษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นลุ่มน้ าบางปะกง
เป็ นต้น
๕. การสร้ างทุนทางวัฒนธรรมด้ านเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ
แนวคิดการขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้ การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ที่เชื่ อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู ้และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ แบ่ง
ออกเป็ น ๔ กลุ่ ม หลัก ได้แก่ มรดกทางวัฒนธรรม ศิ ล ปะ สื่ อและงานความคิ ดสร้ างสรรค์ ศูนย์ศิ ลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่ นได้จดั โครงการ “การแกะสลักผัก และผลไม้” โครงการต้นกล้าศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการลานวัฒนธรรมสายใยชุมชนและครอบครัว เป็ นต้น
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
๑. ศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้องถิ่ น มี ก ารด าเนิ น การด้า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมที่
ส่ งเสริ มการบูรณาการ
๒. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมที่ นาไปสู่ การสร้ างสรรค์งานด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
๓. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการจัดหางบประมาณสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกเพื่อ
การดาเนินงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
๔. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
๕. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการเผยแพร่ ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
๖. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการกาหนดหรื อสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จุดแข็ง
๑. สังคมภายนอกให้ความร่ วมมือและมีความเชื่อถือศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นเป็ นอย่างยิง่
๒. บุ ค ลากรของศู นย์ศิ ล ปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นให้ ค วามสนใจงานด้า นวัฒ นธรรม และ
มีความตั้งใจปฏิบตั ิงาน
๓. มีแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กระจายอยูท่ ุกอาเภอ
๔. มีอาคารสถานที่ปฏิบตั ิงานทางศิลปะ วัฒนธรรมที่เอื้ออานวย
แนวทางการพัฒนา
๑. จะต้องสร้างความเชื่อถือให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
๒. ฝ่ ายบริ หารของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นจะต้องให้ความสาคัญแก่งานศิลปะ
วัฒนธรรมมากขึ้น

๓. จะต้องพัฒนาคุณค่าของวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
๔. จัดตั้งหอวัฒนธรรมให้เป็ นแหล่งค้นคว้า หาความรู ้เกี่ยวกับท้องถิ่นภาคตะวันออก
๕. นาเทคโนโลยีมานาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ให้ทนั สมัย และสะดวกในการสื บค้นข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
ข้ อมูลอ้ างอิงสาหรับผู้ประเมิน
๑. โครงการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรมและการสร้างเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอก
๒. ข้อมูลสารสนเทศและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๓. บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก

๒.๕ แนวคิดการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ความหมายของการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
การท านุ บ ารุ ง หมายถึ ง การให้ ค วามส าคัญ และเห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ จ ะต้อ งดู แ ลรั ก ษาให้ ค งอยู่
ในสภาพที่ดี และสมบูรณ์ท้ งั ในปั จจุบนั และเพื่ออนาคต
ศิ ล ปะ คื อ
งานสร้ า งสรรค์ที่ ส่ ง เสริ ม สร้ า งความสุ นทรี ย ์ ความงาม และความสุ ข แก่ ผูค้ น
สภาพแวดล้อม และสังคม ซึ่ งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุ นทรี ย ์ และเข้าใจคุณค่า
ทาง
ศิลปะ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อวิถีชีวติ ของมนุษย์ เป็ นการนาศิลปะไปใช้ในการส่ งเสริ มพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริ ญงอกงามของมวลมนุ ษย์ที่มีพฒั นาการอย่างต่อเนื่ อง เช่ น เรื่ อง
ความคิด ความรู ้สึก ความเชื่ อ ก่อให้เกิ ดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรื อผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะและมีลกั ษณะสากล
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปั จจุบนั ที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็ นสากล แต่มีรากฐานของ
วัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สาหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็ น
อุดมศึกษาที่ถือเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริ ญงอกงามทางปั ญญา ความรู ้ ความคิด ทัศนคติ และ
จิ ตใจ การมี น้ าใจเสี ย สละและการมี ส่ วนร่ วมกับ สั ง คม สามารถเป็ นผูน้ าที่ ดีและเป็ นที่ พ่ ึง ของสัง คม มี
วัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็ นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้ องวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย และพัฒนาแนวทางการดารงชีวติ ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู ้

เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ องค์ ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้ จานวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้สกอ. ๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้สมศ. ๑๐ การส่ งเสริ มและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้สมศ. ๑๑ การพัฒนาสุ นทรี ยภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตาราง ๒ เกณฑ์ การประเมินคุณภาพ องค์ ประกอบที่ ๖ การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่ งชี้สกอ. ๖.๑ :
ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ทีม่ าของตัวบ่ งชี้ :
สกอ.
กระบวนการ
ชนิดของตัวบ่ งชี้ :
ปี ทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล : ปี การศึกษา
 มหาวิทยาลัย  คณะ  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ระดับตัวบ่ งชี้ :
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น
แหล่ งข้ อมูลระดับมหาวิทยาลัย :
คาอธิบายตัวบ่ งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริ หารจัดการงานทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน เผยแพร่ วฒั นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการบูรณาการการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน :
๑. มีระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
๒. มี ก ารบู รณาการงานด้านท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒนธรรมกับ การจัดการเรี ยนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
๓. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรื อการบริ การด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
๔. มีการประเมินผลความสาเร็ จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานด้านทานุบารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
๖. มีการกาหนดหรื อสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นที่
ยอมรับในระดับชาติ

แนวทางการพัฒนา :
เกณฑ์ การประเมิน
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
๑. มีระบบและกลไก สถาบัน อุ ด มศึ ก ษามี ก ารก าหนดระบบและ
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ กลไกทางด้ า นการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและ
และวัฒนธรรม และ วัฒ นธรรมมี ร ะบบส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรน า
ดาเนิ นการตามระบบ กิ จกรรมด้ า นการท านุ บ ารุ งศิ ลปะแล ะ
ที่กาหนด
วัฒนธรรมสู่ การปฏิบตั ิ และมีผลลัพธ์ชดั เจน
ตามแนวทางที่กาหนดไว้ เช่ น มีการกาหนด
นโย บาย ด้ า นการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะ แล ะ
วัฒนธรรมการก าหนดผูร้ ั บ ผิดชอบ มี ก าร
จัดทาแผนงบประมาณโครงการ มีการกาหนด
ตัวชี้วดั ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนางาน
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมสู่ การปฏิ บ ั ติ ที่ เ ป็ น
รู ปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่ วมมีการติดตาม
ผลการดาเนิ นงานอย่า งเป็ นระบบและมี ก าร
นาสู่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. มีการบูรณาการ สถาบันสนับ สนุ นให้มี ก ารนาการท านุ บ ารุ ง
งานด้านทานุบารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่ วมกับการ
ศิลปะและวัฒนธรรม เรี ยน การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมี
กั บ การจัด การเรี ยน การจัดการเรี ย นการสอนที่ นาการท านุ บ ารุ ง
การสอนและกิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็ นส่ วน
นักศึกษา
หนึ่ ง ของกิ จกรรมการเรี ย นการสอน หรื อ
บูรณาการการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
เข้า กับ กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รทั้ง ที่ จ ัด โดย
สถาบันและที่จดั โดยองค์การนักศึกษา

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง เช่ น
๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทานุ
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ประกาศ/ระเบียบ/นโยบายเกี่ยวกับ
การท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวัฒนธรรม
สู่ การปฏิบตั ิ
๓. แผนปฏิบตั ิการด้านการทานุ บารุ ง
ศิลปะ
๔. รายงานการประชุม

๑. โครงการเกี่ยวกับการบูรณาการ
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมกับ
การเรี ยนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา
๒. รายวิชาการเรี ยนการสอนที่นาการ
ท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรมไป
ผสมผสานเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน หรื อบูรณาการการ
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รทั้ง ที่ จ ัด โดย
สถาบันและที่จดั โดยองค์การนักศึกษา
๓. แผนการสอนในการจัดกิ จกรรม
ศิลปะวัฒนธรรมในรายวิชา
๓. มีการเผยแพร่
๓.๑ สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่ และ
๑. นิ ทรรศการ/โครงการเกี่ ยวกับด้าน
กิจกรรมหรื อการ
บริ การด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่ น มีหอ ศิลปะและวัฒนธรรม
บริ การด้านทานุ บารุ ง ศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรื อเวทีการแสดง ๒. รายงานสรุ ปผลโครงการ

เกณฑ์ การประเมิน
ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการบริ หารจัดการโดยมีผูม้ ี ความรู้ ความ
ต่อสาธารณชน
เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
กิ จกรรมอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอมีการจัดสรร
งบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒ สถาบันจัดทาวารสารศิลปะและ
วัฒนธรรม ในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับ
หน่วยงาน ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่ องใน
การดาเนินงาน
๓.๓ สถาบันมีการบริ การวิชาการด้านศิลปะ
แล ะ วั ฒ น ธ ร รมโ ดย มี คว ามร่ วมมื อกั บ
หน่วยงานหรื อองค์กรอื่น มีการสร้างเครื อข่าย
มี การกาหนดตัวบ่ง ชี้ และมีการดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบอย่างชัดเจน
๔. มีการประเมินผล มี ก ารติ ด ตามผลการบู รณาการงานด้านท านุ
ความส าเร็ จ ของการ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยน
บู ร ณาการงานด้ า น การสอนและกิ จกรรมนักศึ กษามีการกาหนด
ทานุ บารุ ง ศิ ล ปะและ ตัวบ่งชี้ และติ ดตามผลการดาเนิ นงานอย่าง
วัฒนธรรม กับการ เป็ นระบบ
จัดการเรี ยนการสอน
และกิจกรรม
นักศึกษา

๕. มีการนาผลการ
ประเมิ นไปปรั บ ปรุ ง
การบู ร ณาการงาน
ด้า นทานุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
และวั ฒ นธรรมกั บ
การจัด การเรี ย นการ
สอนแล ะกิ จก รรม
นักศึกษา

๕.๑ มีการนาผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการบูรณาการด้านทานุ บ ารุ งศิ ลปะ
และวัฒนธรรมกับ การจัดการเรี ย นการสอน
โดยใช้หลักการของ PDCA
๕.๒ มีแผนปรับปรุ งและพัฒนาการบูรณาการ
ด้านทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่ การ
ปฏิบตั ิและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
๕.๓ มีผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นการ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง เช่ น
๓. วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
๔. โครงการกิจกรรมการบริ การ
วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดย
มี ค วามร่ วมมื อ กั บ หน่ ว ยงานหรื อ
องค์กรอื่น

๑. รายงานสรุ ปผลการประเมิน
โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
บู รณาการกับ การเรี ย นการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
๒. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการบูร
ณาการงานด้านท านุ บ ารุ งศิล ปะและ
วัฒ นธรรมกับ การจัด การเรี ยนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
๓. งานวิจยั
๔. รายงานของนักศึกษา
๑. แผนพัฒนาการบูรณาการงานด้าน
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมกับ
การจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
๒. ผลงานที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการพัฒ นา
กระบวนการบูรณาการด้านทานุ บารุ ง
ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมกับ การจัดการ
เรี ยนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

เกณฑ์ การประเมิน

ตัวอย่างแนวทางการพัฒนา
ตามแผนปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาอย่ า งเป็ น
รู ปธรรม
๖. มีการกาหนดหรื อ ๖.๑ สถาบันมีการกาหนด/การสร้างมาตรฐาน
สร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
คุณภาพและมีผลงาน ผูเ้ ชี่ยวชาญและ มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะ
เป็ นที่ยอมรับใน
๖.๒ สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น
ระดับชาติ
มี ศิ ล ปิ นแห่ ง ชาติ มี บุ ค ลากรได้รั บ เชิ ญ เป็ น
วิทยากรหรื อเป็ นที่ประจักษ์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
๖.๓ สถาบันมีจานวนผลงานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
การเผยแพร่ ท้ งั ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
หรื อระดับนานาชาติ หรื อมีผลงานได้รับ
รางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็ นที่ยอมรับ
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
คะแนน ๑
คะแนน ๒
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
๑ ข้อ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานแสดง เช่ น

๑. เกณฑ์หรื อมาตรฐานสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
๒. ผลงานวิ จ ัย หรื อ งานสร้ า งสรรค์
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓. โล่ห์ รางวัล ประกาศ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ หรื อ ๖ ข้อ

๒.๖ เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเรื่ อง “แนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ
วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ นทร์ ” พบงานวิจยั ที่มีการกล่าวถึง การสร้างมาตรฐาน แนวทางการพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งรู ปแบบ
การสร้างมาตรฐาน ที่สามารถนามาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์งานวิจยั แนวทางการสร้างมาตรฐานการ
ทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม ได้ ดังนี้
อวยพร กิตติเจริญรัตน์ และศิริพร สั งขมาลย์ (๒๕๕๔ : บทคัดย่ อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การ
สร้ า งมาตรฐานการพยาบาลผู้ ป่ วยเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด หั ว ใจชนิ ดเปิ ด” โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อสร้างมาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิ ดเปิ ดที่สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหา
ราชิ นี ใช้ทฤษฎี ระบบเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ร่ างมาตรฐานการพยาบาลเชิ งกระบวนการและเชิ ง
ผลลัพธ์โดยค้นคว้ารวบรวมจากตาราเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและการประชุ มกลุ่ม ตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน ๕ คน น าไปปรั บ แก้ แ ละตรวจสอบความตรงตาม
ความสัมพันธ์ตามแนวคิดของเมสัน โดยทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย จานวน ๑๔ ราย ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละและการพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ข้อความมาตรฐานเชิงกระบวนการกับมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ตามแนวคิดของเมสัน
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ได้มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิ ดเปิ ด จานวน ๖
มาตรฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานที่ใช้ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมก่อนผ่าตัด คือ มาตรฐานที่ ๑ การพยาบาลก่อน
ผ่าตัด มาตรฐานที่ใช้ในห้องผ่าตัดและงานวิสัญญี คือ มาตรฐานที่ ๒ การพยาบาลก่อนและระหว่างย้าย
ผูป้ ่ วยเด็กออกจากห้องผ่าตัดภายหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิ ดเปิ ด มาตรฐานที่ ใช้ในหอผูป้ ่ วยวิกฤต คือ
มาตรฐานที่ ๓ การรับผูป้ ่ วยเด็กกลับจากห้องผ่าตัดภายหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิ ดเปิ ด มาตรฐานที่ ๔
การพยาบาลเพื่อเฝ้ าระวังและป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะแรกหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิ ดเปิ ด
มาตรฐานที่ ๕ การเตรี ยมความพร้ อมของผูป้ ่ วยเด็กและผูด้ ู แลก่อนย้ายออกจากหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต และ
มาตรฐานที่ใช้ที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมหลังย้ายผูป้ ่ วยออกจากหอผูป้ ่ วยวิกฤต คือ มาตรฐานที่ ๖ การพยาบาล
ผูป้ ่ วยเด็กและผูด้ ูแลเด็กหลังย้ายออกจากหอผูป้ ่ วยเด็กวิกฤต พบว่ามาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับ
การผ่าตัดหัวใจชนิ ดเปิ ดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นสามารถใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิเดียวกันและใช้เป็ นแนวทางในการสอน
นิ เทศพยาบาลที่ดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจตั้งแต่แรกรั บผูป้ ่ วยจนกระทัง่ จาหน่ าย ควรใช้ เป็ น
มาตรฐานการพยาบาลในการดู แ ลผู้ป่ วยเด็ กที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด หั ว ใจชนิ ด เปิ ดและส่ งเสริ มให้ มี
การใช้ และนอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเป็ นการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิ ด
บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (๒๕๕๔ : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “แนวทางการพัฒนามาตรฐาน
ความโปร่ งใสของหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรฐานความ
โ ป ร่ ง ใ ส ตั ว ชี้ วั ด แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
ที่เหมาะสมกับการบริ หารราชการส่ วนกลาง

ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า มาตรฐานการประเมิ นความโปร่ งใสของหน่ วยงานภาครั ฐ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ๘ ด้าน คือ ด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ด้านการบริ หารงาน ด้านการให้บริ การประชาชน ด้านการ
บริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ด้านการเปิ ดเผย
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และด้านการปฏิบตั ิงานตามจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปัทมาวดี ชาญสุ วรรณ และอุรารมย์ จันทมาลา (๒๕๕๖ : บทคัดย่ อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “การ
พัฒนาแนวคิ ดและรู ป แบบการสร้ างงานทางด้านนาฏยศิ ลป์ ไทยเชิ งสร้ างสรรค์ รู ปแบบมาตรฐานของ
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การพัฒนาแนวคิดและรู ปแบบการสร้างงานทางด้านนาฏยศิลป์ ไทยเชิ ง สร้างสรรค์ รู ปแบบมาตรฐานของ
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยศึกษาเอกสารและข้อมูล
ภาคสนาม การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ใช้วิ ธี สั ง เกตและสั ม ภาษณ์ แล้วนาเสนอผลการวิจยั โดยการพรรณา
วิเคราะห์
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า การสร้างงานนาฏยศิลป์ ไทยเชิ งสร้างสรรค์รูปแบบมาตรฐานของภาควิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ มีชุดการ
แสดงปรากฏสู่ สายตาสาธารณะชน จานวน ๑๕๔ ชุด จากนิสิตผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ งกระบวนการสร้าง
งานนาฏยศิลป์ ไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบมาตรฐานของภาควิชาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย ๑.) แนวคิด
จากวรรณคดี วรรณกรรม นิ ทานพื้นบ้าน ธรรมชาติ โบราณสถาน และสถานการณ์ทวั่ ไป ๒.) รู ปแบบการ
แสดงตามแนวคิดจัดเป็ นการราเดี่ยว ราคู่ ระบาและฟ้ อน ๓.) ลีลาท่ารา ตามอัตลักษณ์จากแนวคิด ใช้ท่ารา
ที่ประดิษฐ์ข้ ึนใหม่ให้เหมาะสมกับรู ปแบบการแสดง ๔.) ดนตรี และบทร้อง ตามแนวคิดจะเป็ นดนตรี ตาม
เชื้ อชาติ ดนตรี ทอ้ งถิ่ น ดนตรี ประสมประสาน ๕.) เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องประดับจะประดิ ษฐ์ตาม
แนวคิดของผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน ให้สอดคล้องกับลักษณะของเนื้ อหาที่นามาเสนอ เช่นการแสดงเนื้ อหาของ
ชนชาติ ลาวการแต่งกายเป็ นแบบลาว เป็ นต้น ๖.) การแปรแถว จัดวางตาแหน่ งนักแสดงในรู ปแบบ
ต่าง ๆ เช่น แถวตรง แถวคู่ แถวหน้ากระดาน เป็ นต้น สาหรับการพัฒนา แนวคิด และรู ปแบบการสร้าง
งานนาฏยศิลป์ ไทยเชิ งสร้ างสรรค์รูปแบบมาตรฐานของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศา สตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม มี ดั ง นี้ ๑ .)
ก า ร ส ร้ า ง แ น ว คิ ด โ ด ย ศึ ก ษ า ท่ า ร า พื้ น ฐ า น
มาก่ อนจึ ง สร้ า งแนวความคิ ดให้ส ามารถสื่ อความหมายให้ผูอ้ ื่ นเข้า ใจได้ ๒.) การก าหนดรู ป แบบ
การสร้างต้องมีเอกลักษณ์ของการแสดงที่สร้างสรรค์แบบจารี ต หรื องานผสมผสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่
แปลกใหม่ ๓.) การประดิษฐ์ท่าราต้องคิดค้นท่าราใหม่ที่มีความงดงามน่าชมจากท่าราพื้นฐาน ๔.) การ
บรรจุ เ พลง ต้อ งเลื อ กท านองดนตรี เ พลงร้ อ งให้ เ ป็ นไปตามแนวคิ ด และสร้ า งอารมณ์ เ พลง ให้ ผู้ช ม
ประทับใจ ๕.) การจัดวางและการแปรแถวต้องคิดค้นการจัดวางและการแปรแถวให้เกิดมิติใหม่ทาให้การ
เคลื่ อนไหวของท่ าราสวยงามขึ้ น งานนาฏยศิล ป์ ไทยเชิ งสร้ างสรรค์ของภาควิชาศิ ลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็ นเครื่ องชี้ วดั ให้เห็นศักยภาพของนิ สิตตลอดจนกระบวนการ

จัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูค้ ิด ผูอ้ อกแบบ ผูส้ ร้างสรรค์ และผูถ้ ่ายทอดได้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง
ภาควิชาศิ ลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างตอบสนอง
นโยบายและพันธกิจให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งการพัฒนาแนวคิดและรู ปแบบในการ
สร้างงานนั้นจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการคิดและขีดความสามารถตลอดจนสติปัญญาอันรวมไปถึงระบบ
การจัดการของนิสิตที่มีศกั ยภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากงานวิ จ ัย ข้า งต้น จะเห็ น ได้ ว่ า สามารถน าแนวคิ ด จากงานวิ จ ัย ดัง กล่ า วมาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาวิจยั และก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ ง ศิลปะ
วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ นทร์ ให้เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธภาพมากยิง่ ขึ้น

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างมาตรฐาน
การทานุ บารุ งศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ และเพื่อกาหนดมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จานวน ๓ ด้าน
ได้แก่ ๑. ด้า นนโยบาย ๒. ด้า นการส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรม ๓. ด้า นการเผยแพร่ ผูว้ ิจ ัย ด าเนิ น การวิ จ ัย
ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๒ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
๓.๑.๑ ประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร อาจารย์ บุ ค ลากร กรรมการสภาคณาจารย์
กรรมการศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น กรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษา ๕ คณะ และกรรมการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓.๑.๒ กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่ มตัวอย่าง จานวน ๙๐ คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ บุคลากร กรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๕ คณะ และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.๒ เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
๓.๒.๑ การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้จากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเอกสาร แนวคิด หลักการ ได้การสร้ างมาตรฐานงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและนามาจัดลาดับเนื้ อหาของ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วน คือ

ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
ส่ วนที่ ๒ ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมใน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ศู น ย์ ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ แบ่ง ออกเป็ น ๓ มาตรฐาน ดัง นี้ ๑. มาตรฐานด้านนโยบาย ๒. มาตรฐานด้านการ
ส่ งเสริ ม ๓. มาตรฐานด้านการเผยแพร่ มีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) ๕ ระดับ
คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ ๕ คะแนน
เห็นด้วยมาก
เท่ากับ ๔ คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
เท่ากับ ๓ คะแนน
เห็นด้วยน้อย
เท่ากับ ๒ คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เท่ากับ ๑ คะแนน
ผูว้ จิ ยั นาค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐
เห็นด้วยมาก
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙
เห็นด้วยปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙
เห็นด้วยน้อย
มีค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙
เห็นด้วยน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙
ส่ วนที่ ๓ เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open ended) เป็ นข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๓.๒.๒ การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ขั้นตอนที่ ๑ ผูว้ ิจยั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารแนวคิดในการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม
จากงานวิจยั หนังสื อและอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนที่ ๒ ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามฉบับร่ างให้ผทู ้ รงคุณวุฒิของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ได้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ในวันที่ ๒๒ มกราคม
๒ ๕ ๕ ๗ ณ ห้ อ ง โ ช ค โ ส ภ ณ ชั้ น ๓ อ า ค า ร ร า ช น ค ริ น ท ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ราชนคริ นทร์ และได้ให้ อาจารย์วชิ ยั พงษ์โหมด คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่ น ได้ตรวจสอบความถู ก ต้องและเที่ ย งตรงของแบบสอบถาม และได้นามาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามที่
ผูท้ รงคุณวุฒิได้เสนอแนะ

๓.๓ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ บุ คลากร กรรมการสภาคณาจารย์
กรรมการศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น กรรมการสโมสรนัก ศึ ก ษา ๕ คณะ และกรรมการสภา
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

๓.๔ สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่ วนที่ ๒ ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมใน
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาของศูนย์ศิ ลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนคริ นทร์
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การนาเสนอแนวทางในการพัฒนาการดาเนิ นงานของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งแนวทางการสร้ า งมาตรฐานการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรมในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ ผูว้ จิ ยั ได้ผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ สถานภาพของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๔.๒ การวิเคราะห์ขอ้ มูล

๔.๑ สถานภาพของประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้
๔.๑.๑ ประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร อาจารย์ บุ ค ลากร กรรมการสภาคณาจารย์
กรรมการศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น กรรมการสโมสรนัก ศึ ก ษา ๕ คณะ และกรรมการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๔.๑.๒ กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่ มตัวอย่าง จานวน ๙๐ คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ บุคลากร กรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๕ คณะ และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔.๒ การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูลในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอทั้งในรู ปแบบของการ
บรรยายความและตารางพร้ อ มการบรรยาย โดยนาเสนอผลการวิเ คราะห์ ไ ว้เป็ นหัว ข้อตามล าดับ จาก
แบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วน คือ
ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
ส่ วนที่ ๒ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ แบ่งออกเป็ น ๓ มาตรฐาน ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านนโยบาย
๒. มาตรฐานด้านการส่ งเสริ ม
๓. มาตรฐานด้านการเผยแพร่

ส่ วนที่ ๓ เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open ended) เป็ นข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ จากแบบสอบถาม
การดาเนิ นการสอบถามข้อมูลเพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง หน่ วยงานที่สังกัด โดยมีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
ตาราง ๓ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล (n = ๙๐)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
จานวน (คน)
เพศ
๔๒
ชาย
๔๘
หญิง
ระดับการศึกษา
๓
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
๔๐
ปริ ญญาตรี
๔๒
ปริ ญญาโท
๕
ปริ ญญาเอก
ตาแหน่ ง
๗
ผูบ้ ริ หาร
๓๓
อาจารย์
๓๓
บุคลากรสายสนับสนุน
๑
นายกองค์การนักศึกษา
๔
ประธานสโมสรนักศึกษา
๓
กรรมการสโมสรนักศึกษา
๑
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑
กรรมการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
๓
นักวิชาการ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
๔
ผูน้ านักศึกษา
จานวน (คน)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
สั งกัดหน่ วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุ ศาสตร์

๑๗
๗

ร้ อยละ
๔๖.๗๐
๕๓.๓๐
๓.๓๐
๔๔.๔๐
๔๖.๗๐
๕.๖๐
๗.๘๐
๓๖.๗๐
๓๖.๗๐
๑.๑๐
๔.๔๐
๓.๓๐
๑.๑๐
๑.๑๐
๓.๓๐
๔.๔๐
ร้ อยละ
๑๘.๙๐
๗.๘๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
หอพักนักศึกษา

๗
๑๗
๑๙
๓
๒
๓
๘
๗

๗.๘๐
๑๘.๙๐
๒๑.๑๐
๓.๓๐
๒.๒๐
๓.๓๐
๘.๙๐
๗.๘๐

จากตาราง ๓ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล จากผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด จานวน ๙๐ คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง จานวน ๔๘ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๕๓.๓๐ และเป็ นเพศชาย จานวน ๔๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๗๐ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ระดับปริ ญญาโท จานวน ๔๒ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๔๖.๗๐ รองลงมาระดับปริ ญญาตรี จานวน ๔๐ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๔๔.๔๐ รองลงมาระดับ
ปริ ญญาเอก จานวน ๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๕.๖๐ และระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน ๓ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๓.๓๐ ตามลาดับ
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ต าแหน่ ง เป็ นอาจารย์แ ละบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น จ านวน
เท่ากัน คือ จานวน ๓๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๖.๗๐ รองลงมาเป็ นผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงาน จานวน
๗ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๗.๘๐ รองลงมาเป็ นประธานสโมสรนักศึ กษาของแต่ละคณะและผูน้ านักศึ กษา
จานวนเท่ากัน คือ จานวน ๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔.๔๐ รองลงมาเป็ นกรรมการสโมสรนักศึกษาและ
นักวิชาการ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิ งเทรา) จานวนเท่ากัน คือ จานวน ๓ คน คิดเป็ นร้อยละ
๓.๓๐ และเป็ นนายกองค์การนักศึกษา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น จานวนเท่ากัน คือ จานวน ๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑.๑๐ ตามลาดับ

ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๑๙ คน คิดเป็ นร้อยละ
๒๑.๑๐ รองลงมาสังกัดคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จานวนเท่ากัน คือ
จานวน ๑๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๙๐ รองลงมาสังกัดศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จานวน ๘ คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ ๘.๙๐ รองลงมาสั ง กัด คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และหอพัก
นัก ศึก ษา จานวนเท่ ากัน คือ จานวน ๗ คน คิ ดเป็ นร้ อยละ ๗.๘๐ รองลงมาสั งกัดบัณฑิ ตวิทยาลัยและ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิ งเทรา จานวนเท่ากัน คือ จานวน ๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓.๓๐ และ
สังกัดสภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวน ๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒.๒๐ ตามลาดับ
๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แนวทางการสร้ า งมาตรฐานการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรมในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ แบ่งออกเป็ น ๓ มาตรฐาน ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านนโยบาย
๒. มาตรฐานด้านการส่ งเสริ ม
๓. มาตรฐานด้านการเผยแพร่
ผูว้ จิ ยั นาค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐
เห็นด้วยมาก
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙
เห็นด้วยปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙
เห็นด้วยน้อย
มีค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙
เห็นด้วยน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙

ตาราง ๔ ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = ๙๐)
แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ
ของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
มาตรฐาน
คิดเห็น
๑. มาตรฐานด้ านนโยบาย
๔.๐๗
๐.๘๑
มาก
๑.๑ ศู นย์ศิล ปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมี การสร้ าง
มาตรฐานโดยนาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมาตรฐาน
๔.๐๗
๐.๗๙
มาก
๑.๒ ศู น ย์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น มี ก ารน า
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ มาสร้าง
มาตรฐาน
๔.๑๑
๐.๗๒
มาก
๑.๓ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมี การกาหนด
เกณฑ์และกลไกในการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
๔.๑๑
๐.๘๑
มาก
๑.๔ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการจัดทาแผน
ศิลปะ วัฒนธรรม ร่ วมกันในระดับหน่วยงาน
๔.๐๒
๐.๘๒
มาก
๑.๕ ศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มี ก ารเชิ ญ
ผูแ้ ทนจากสานัก งานวัฒนธรรม และปราชญ์ชาวบ้าน มา
สร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมร่ วมกัน
๐.๗๑
มาก
๑.๖ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีกิจกรรมและ ๔.๒๒
โครงการที่ปฏิบตั ิได้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบาย
๓.๘๘
๐.๗๙
มาก
๑.๗ ศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มี ก ารเสนอ
ผลเปรี ยบเที ยบการปรั บปรุ งกิ จกรรมและโครงการทั้งเก่ า
และใหม่
๔.๐๑
๐.๗๘
มาก
๑.๘ ศูนย์ศิ ลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ
๓.๙๘
๐.๘๒
มาก
๑.๙ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมี การทบทวน
เกณฑ์มาตรฐานและกลไกการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
ทุก ๆ ปี
๓.๙๐
๐.๘๘
มาก
๑.๑๐ ศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มี ก ารเชิ ญ
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารและผูน้ านัก ศึ ก ษามาวางแผนจัดกิ จกรรม
ทางศิลปะ วัฒนธรรมร่ วมกัน
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ

แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรฐาน
คิดเห็น
ของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
๑.๑๑ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมี การพัฒนา
๓.๙๘
๐.๘๙
มาก
ศักยภาพในการดาเนินงานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
รวม
๔.๐๓
๐.๘๐
มาก
๒. มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
๓.๗๔
๐.๗๘
มาก
๒.๑ มี ก ารสร้ า งมาตรฐานทางนาฏ ศิ ล ป์ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓.๙๒
๐.๗๘
มาก
๒.๒ มีการสร้างมาตรฐานทางศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
๓.๗๖
๐.๘๔
มาก
๒.๓ มี ก ารสร้ า งมาตรฐานทางดนตรี ไทยที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๔.๐๕
๐.๗๘
มาก
๒.๔ มีการสร้ างมาตรฐานทางภูมิปัญญาท้องถิ่ น เช่ น
อาหารและสมุนไพรในท้องถิ่น
๓.๙๕
๐.๗๗
มาก
๒.๕ มี ก ารจัด ประกวดแข่ ง ขัน งานทางด้ า นศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
๔.๐๐
๐.๘๔
มาก
๒.๖ มีการจัดงานมหกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๐๘
๐.๗๕
มาก
๒.๗ มีการสร้างเครื อข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรมกับคน
ในท้องถิ่น
๔.๐๑
๐.๘๒
มาก
๒.๘ นาหลักการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
มาใช้กบั งานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๐๔
๐.๘๘
มาก
๒.๙ จัดให้มี ศู นย์ก ลางข้อมู ล แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างศิ ล ปะ
วัฒนธรรมณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ นทร์ บางคล้า
๓.๙๗
๐.๘๙
มาก
๒.๑๐ นานักศึกษาที่เรี ยนวิชาพื้นฐาน เช่น วิถีไทย บาง
ปะกงศึ ก ษามาศึ ก ษาดู ง าน ณ ศู น ย์ วิ ช าการท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า โดยบูรณาการ
เข้ากับการเรี ยนการสอน
รวม
๓.๙๕
๐.๘๑
มาก
แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน ระดับความ

ของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
๓. มาตรฐานด้ านการเผยแพร่
๓.๑ มี สื่อที่ หลากหลายในการเผยแพร่ งานศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓.๒ มีการจัดทาฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๓ มี ส ถานที่ ห รื อ ลานกิ จ กรรมด้า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๔ มี เวที ก ารประกวดที่ เปิ ดโอกาสให้นัก ศึ ก ษาได้
แสดงผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๕ มี กิ จ กรรมที่ เ ป็ นการสาธิ ต และการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ
๓.๖ มี กิ จ กรรมที่ เ ป็ นการเสวนาร่ วมกั บ ปราชญ์
ชาวบ้าน
๓.๗ มีการดาเนินการความร่ วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก
๓.๘ มีการยกย่องเชิ ดชูเกียรตินกั ศึกษาและเยาวชนที่มี
ความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๙ มีกิจกรรมที่ใช้หลักความคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์
แก่ชุมชน
รวม
ความคิดเห็นโดยรวมทั้ง ๓ ด้ าน

มาตรฐาน

คิดเห็น

๓.๘๔

๐.๘๘

มาก

๓.๘๘
๓.๘๐

๐.๙๐
๐.๙๘

มาก
มาก

๓.๙๓

๐.๙๖

มาก

๓.๙๖

๐.๙๐

มาก

๓.๘๑

๐.๘๓

มาก

๔.๐๕

๐.๘๓

มาก

๔.๐๘

๐.๗๘

มาก

๔.๐๘

๐.๘๒

มาก

๓.๙๓
๓.๙๗

๐.๘๗
๐.๘๒

มาก
มาก

จากตาราง ๔ ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่มีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการ
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมในการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน ๙๐ คน พบว่า
ระดับความคิ ดเห็ นต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกัน
คุณภาพการศึ กษาของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ โดยภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๗ คิดเป็ นร้ อยละ ๗๙.๔๐ โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยได้ ดังนี้ คือ ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานด้ านนโยบาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ คิด
เป็ นร้ อยละ ๘๐.๖๐ รองลงมาระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานด้ านการส่ งเสริม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
๓.๙๕ คิดเป็ นร้ อยละ ๗๙.๐๐ และระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานด้ านการเผยแพร่ อยู่ในระดับมาก มี
ค่ าเฉลี่ย ๓.๙๓ คิดเป็ นร้ อยละ ๗๘.๖๐ ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถแจกแจง
รายละเอียดได้ ดังนี้
มาตรฐานด้ านนโยบาย สามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีกิจกรรมและ
โครงการที่ปฏิบตั ิได้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบาย มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ รองลงมามีความคิดเห็นว่าศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีการกาหนดเกณฑ์และกลไกในการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรม และศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการจัดทาแผนศิลปะ วัฒนธรรม ร่ วมกันในระดับหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๑
รองลงมามีความคิดเห็ นว่าศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มีการสร้างมาตรฐานโดยนาเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นมาสร้างมาตรฐาน และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการนายุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนคริ นทร์มาสร้างมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ รองลงมามีความคิดเห็นว่าศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้อ งถิ่ น มี ก ารเชิ ญ ผูแ้ ทนจากส านัก งานวัฒ นธรรม และปราชญ์ช าวบ้า น มาสร้ า งมาตรฐานทางศิ ล ปะ
วัฒนธรรมร่ ว มกัน มี ค่ า เฉลี่ ย ๔.๐๒ รองลงมามี ค วามคิ ดเห็ นว่า ศู นย์ศิ ล ปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านศิลปะ วัฒนธรรม เข้าร่ วมเป็ นกรรมการในกิ จกรรมและโครงการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ ย ๔.๐๑
รองลงมามีความคิดเห็ นว่าศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการ
ทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมทุก ๆ ปี และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่ นมี การพัฒนาศักยภาพในการ
ดาเนินงานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๘ รองลงมามีความคิดเห็นว่าศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม
และท้องถิ่นมีการเชิ ญผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารและผูน้ านักศึกษามาวางแผนจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมร่ วมกัน
มีค่าเฉลี่ ย ๓.๙๐ และมีความคิ ดเห็ นว่าศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีการเสนอผลเปรี ยบเที ยบการ
ปรับปรุ งกิจกรรมและโครงการทั้งเก่าและใหม่ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ ตามลาดับ
มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม สามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
กับคนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ รองลงมามีความคิดเห็นว่ามีการสร้างมาตรฐานทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
เช่ น อาหารและสมุนไพรในท้องถิ่ น มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ รองลงมามีความคิดเห็นว่าจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูล

แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างศิ ล ปะ วัฒ นธรรมณ ศู นย์วิ ช าการท้องถิ่ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ น ทร์ บางคล้า
มีค่าเฉลี่ ย ๔.๐๔ รองลงมามีความคิดเห็นว่านาหลักการจัดการความรู ้ และแลกเปลี่ยนความรู ้ มาใช้กบั งาน
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ ๔.๐๑ รองลงมา มีความคิดเห็นว่ามีการจัดงานมหกรรม
ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ รองลงมามีความคิดเห็นว่านานักศึกษาที่เรี ยน
วิช าพื้ นฐาน เช่ น วิ ถี ไ ทย บางปะกงศึ ก ษามาศึ ก ษาดู ง าน ณ ศู นย์วิช าการท้องถิ่ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ บางคล้า โดยบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๗ รองลงมามีความคิดเห็นว่า
มีการจัดประกวดแข่งขันงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่ นและระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ ย
๓.๙๕ รองลงมามีความคิดเห็ นว่ามีการสร้ างมาตรฐานทางศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น มีค่าเฉลี่ ย
๓.๙๒ รองลงมามีความคิดเห็นว่ามีการสร้างมาตรฐานทางดนตรี ไทยที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย
๓.๗๖ และมี ความคิดเห็ นว่ามีการสร้ า งมาตรฐานทางนาฏศิล ป์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น มี ค่ าเฉลี่ ย
๓.๗๔ ตามลาดับ
มาตรฐานด้ านการเผยแพร่ สามารถเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีการยกย่องเชิ ดชู เกี ยรตินักศึกษาและเยาวชนที่ มี
ความสามารถทางด้ า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
และมี กิ จ กรรมที่ ใ ช้ ห ลั ก ความคุ ้ ม ค่ า และ
เกิ ดประโยชน์แก่ ชุม ชน มี ค่าเฉลี่ ย ๔.๐๘ รองลงมามี ความคิดเห็ น ว่ามี การดาเนิ นการความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ รองลงมามีความคิดเห็นว่ามีกิจกรรมที่เป็ นการสาธิ ตและ
การอบรมเชิ งปฏิ บ ั ติ ก าร มี ค่ า เฉลี่ ย ๓.๙๖ รองลงมามี ความคิ ด เห็ น ว่ า มี เ วที ก ารประกวด
ที่เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานทางศิ ลปะและวัฒนธรรม มี ค่าเฉลี่ ย ๓.๙๓ รองลงมามี ความ
คิดเห็นว่ามีการจัดทาฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ รองลงมามีความคิดเห็นว่ามีสื่อ
ที่ หลากหลายในการเผยแพร่ งานศิ ลปะและวัฒนธรรม มี ค่ าเฉลี่ ย ๓.๘๔ รองลงมามี ความคิดเห็ น ว่า มี
กิจกรรมที่เป็ นการเสวนาร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้าน มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ และมีความคิดเห็นว่ามีสถานที่หรื อลาน
กิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ ตามลาดับ

๔.๒.๓ ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานของศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
ข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ในคาถามปลายเปิ ด (Open
ended) ที่ มี ผ ลต่ อ แนวทางการสร้ า งมาตรฐานการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมในการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้เสนอแนะไว้ ดังนี้
๑. จัดทามาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรมอย่างน้อยปี ละ ๑ เรื่ อง เพื่อเป็ นต้นแบบมาตรฐานไว้ใช้ในปี
ถัดไป
๒. ควรมีบุคลากรที่เป็ นทีมเฉพาะของศูนย์วิชาการท้องถิ่น (บางคล้า) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรมและดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
๓. ควรมีการจัดสัมมนาการสร้างมาตรฐานโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงานในระยะ ๔ ปี ว่าปี ที่ ๑
จะเริ่ มในมาตรฐานใดก่อน เช่น มาตรฐานด้านดนตรี มาตรฐานด้านศิลปะ มาตรฐานด้าน อาหาร เป็ นต้น
๔. ควรมีการเสวนาทางวิชาการภายใต้บริ บทองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นและเพิ่มบทบาทการสร้างเครื อข่าย
ทางวัฒนธรรม
๕. ภารกิจในเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นควรมีการดาเนินการให้หลากหลายด้าน
๖. สถานที่ ค วรเอื้ อ อานวยต่ อ การให้บ ริ ก ารผูท้ ี่ ม าขอใช้บ ริ ก ารและสะดวกต่ อการจัดกิ จกรรม
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
๗. ควรสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้โดดเด่นไปพร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนนักศึกษาและบุคคลภายนอก

บทที่ ๕
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การศึก ษาวิจยั เรื่ องแนวทางการสร้ า งมาตรฐานการทานุ บ ารุ ง ศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ มีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิ ลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
๒. เพื่อกาหนดมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร อาจารย์ บุ ค ลากร กรรมการสภาคณาจารย์
กรรมการศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น กรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษา ๕ คณะ และกรรมการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่ มตัวอย่าง จานวน ๙๐ คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
อาจารย์ บุคลากร กรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กรรมการสโมสร
นักศึกษา ๕ คณะ และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้จากการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเอกสาร แนวคิด หลักการ ได้การสร้ างมาตรฐานงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและนามาจัดลาดับเนื้ อหาของ
แบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั แบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วน คือ
ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
ส่ วนที่ ๒ ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมใน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ศู น ย์ ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ แบ่งออกเป็ น ๓ มาตรฐาน ดังนี้ ๑. มาตรฐานด้านนโยบาย ๒. มาตรฐานด้านการ
ส่ งเสริ ม และ ๓. มาตรฐานด้านการเผยแพร่ มีลกั ษณะเป็ นมาตรฐานส่ วนประมาณค่า (Rating Scales) ๕
ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมี
เกณฑ์ให้คะแนนดังนี้

เห็นด้วยมากที่สุด
เท่ากับ ๕ คะแนน
เห็นด้วยมาก
เท่ากับ ๔ คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
เท่ากับ ๓ คะแนน
เห็นด้วยน้อย
เท่ากับ ๒ คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เท่ากับ ๑ คะแนน
ผูว้ จิ ยั นาค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
เห็นด้วยมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ - ๕.๐๐
เห็นด้วยมาก
มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ - ๔.๔๙
เห็นด้วยปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๔๙
เห็นด้วยน้อย
มีค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙
เห็นด้วยน้อยที่สุด
มีค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๔๙
ส่ วนที่ ๓ เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open ended) เป็ นข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ใช้ขอ้ มูลจากเอกสารและข้อมูลทุติยภูมิวิเคราะห์เนื้ อหา และใช้การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละ จากนั้นนาผลที่ได้ไปสังเคราะห์และนาเสนอข้อมูลในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอทั้งในรู ปแบบของการบรรยายความและตารางพร้อมการบรรยาย โดยนาเสนอผล
การวิเคราะห์ไว้เป็ นหัวข้อตามลาดับจากแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น ๓ ส่ วน คือ
ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
ส่ วนที่ ๒ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนคริ นทร์ แบ่งออกเป็ น ๓ มาตรฐาน ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านนโยบาย
๒. มาตรฐานด้านการส่ งเสริ ม
๓. มาตรฐานด้านการเผยแพร่
ส่ วนที่ ๓ เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open ended) เป็ นข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานของศู นย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๑ สรุ ปผลข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน ๙๐ คน มีดงั นี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง จานวน ๔๘ คน
คิดเป็ นร้อยละ ๕๓.๓๐ และเป็ นเพศชาย จานวน ๔๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๖.๗๐ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ระดับปริ ญญาโท จานวน ๔๒ คน คิดเป็ น
ร้อยละ ๔๖.๗๐ ระดับปริ ญญาตรี จานวน ๔๐ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔๔.๔๐ ระดับปริ ญญาเอก จานวน ๕
คน คิดเป็ นร้อยละ ๕.๖๐ และระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน ๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓.๓๐ ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ต าแหน่ ง เป็ นอาจารย์แ ละบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น จ านวน
เท่ากัน คือ จานวน ๓๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓๖.๗๐ เป็ นผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงาน จานวน ๗ คน
คิดเป็ นร้ อยละ ๗.๘๐ เป็ นประธานสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะและผูน้ านักศึกษา จานวนเท่ากัน คือ
จานวน ๔ คน คิดเป็ นร้อยละ ๔.๔๐ เป็ นกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักวิชาการ (สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดฉะเชิ งเทรา) จานวนเท่ากัน คื อ จานวน ๓ คน คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๓๐ และเป็ นนายกองค์การ
นักศึกษา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จานวน
เท่ากัน คือ จานวน ๑ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑.๑๐ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ๑๙ คน คิดเป็ นร้อยละ
๒๑.๑๐ สังกัดคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ จานวนเท่ากัน คือ จานวน
๑๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๑๘.๙๐ สังกัดศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จานวน ๘ คน คิดเป็ นร้อยละ
๘.๙๐ สังกัดคณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และหอพักนักศึ กษา จานวนเท่ากัน คือ
จานวน ๗ คน คิดเป็ นร้อยละ ๗.๘๐ สังกัดบัณฑิ ตวิทยาลัยและสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิ งเทรา
จานวนเท่ากัน คือ จานวน ๓ คน คิดเป็ นร้อยละ ๓.๓๐ และสังกัดสภาคณาจารย์และข้าราชการ จานวน
๒ คน คิดเป็ นร้อยละ ๒.๒๐ ตามลาดับ

๕.๑.๒ สรุ ปผลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึกษา
ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น ๓ มาตรฐาน
คือ ๑. มาตรฐานด้านนโยบาย ๒. มาตรฐานด้านการส่ งเสริ ม และ ๓. มาตรฐานด้านการเผยแพร่ สามารถ
สรุ ปความคิดเห็นจากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน ๙๐ คน ได้ ดังนี้
ความคิ ดเห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่ มี ต่อ แนวทางการสร้ างมาตรฐานการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ นทร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๗ คิดเป็ นร้ อยละ ๗๙.๔๐ โดยสามารถเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อมาตรฐานแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานด้ านนโยบาย อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ คิดเป็ นร้ อยละ ๘๐.๖๐ รองลงมามาตรฐานด้ านการส่ งเสริ ม อยู่ในระดับมาก มี
ค่ าเฉลี่ย ๓.๙๕ คิดเป็ นร้ อยละ ๗๙.๐๐ และมาตรฐานด้ านการเผยแพร่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๓
คิดเป็ นร้ อยละ ๗๘.๖๐ ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน รวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อ
แนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ พบว่า
มาตรฐานด้ านนโยบาย เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายข้อจะอยูใ่ นระดับมากทุกข้อและผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็ นว่า ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีกิจกรรมและโครงการที่ปฏิบตั ิได้
สอดคล้องกับแผนงานและนโยบาย มีค่าเฉลี่ ย ๔.๒๒ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีการกาหนด
เกณฑ์และกลไกในการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม และมีการจัดทาแผนศิลปะ วัฒนธรรม ร่ วมกันในระดับ
หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ ย ๔.๑๑ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการสร้างมาตรฐานโดยนาเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นมาสร้างมาตรฐาน และมีการนายุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ มาสร้างมาตรฐาน
มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมีการเชิญผูแ้ ทนจากสานักงานวัฒนธรรม และปราชญ์
ชาวบ้าน มาสร้ างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมร่ วมกัน มี ค่าเฉลี่ ย ๔.๐๒ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่ นมีผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านศิลปะ วัฒนธรรมเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ ย
๔.๐๑ ศู นย์ศิล ปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ นมี การทบทวนเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการทานุ บ ารุ งศิล ปะ
วัฒนธรรม ทุก ๆ ปี และมี การพัฒนาศักยภาพในการดาเนิ นงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ มี ค่าเฉลี่ ย
๓.๙๘ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการเชิ ญผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารและผูน้ านักศึกษามาวางแผนจัดกิจกรรม
ทางศิ ล ปะ วัฒ นธรรมร่ ว มกัน มี ค่ า เฉลี่ ย ๓.๙๐ และศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น มี ก ารเสนอ
ผลเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งกิจกรรมและโครงการทั้งเก่าและใหม่ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ ตามลาดับ
มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม เมื่อพิจารณาความคิดเห็นเป็ นรายข้อจะอยูใ่ นระดับมากทุกข้อและผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
มี ก ารสร้ า งเครื อข่ า ยทางศิ ล ปะ วัฒ นธรรม กั บ คน
ในท้องถิ่ น มีค่าเฉลี่ ย ๔.๐๘ มีการสร้ างมาตรฐานทางภูมิปัญญาท้องถิ่ น เช่ น อาหารและสมุนไพรใน
ท้ อ งถิ่ น มี ค่ า เฉลี่ ย ๔.๐๕ มี ก ารจั ด ให้ มี ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล แหล่ ง เรี ยนรู ้ ท างศิ ล ปะ วัฒ นธรรม

ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ บางคล้า มี ค่าเฉลี่ ย ๔.๐๔ มีการนาหลักการ
จัดการความรู ้และแลกเปลี่ยนความรู ้มาใช้กบั งานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๑
มีการจัดงานมหกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่ น มี ค่าเฉลี่ ย ๔.๐๐ มีการนานักศึกษา
ที่เรี ยนวิชาพื้นฐาน เช่น วิถีไทย บางปะกงศึกษามาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ บางคล้า โดยบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ ย ๓.๙๗ มีการจัดประกวดแข่งขัน
งานทางด้า นศิ ล ปะ วัฒนธรรม ทั้ง ในระดับ ท้องถิ่ น และระดับ ประเทศ มี ค่ า เฉลี่ ย ๓.๙๕ มี ก ารสร้ า ง
มาตรฐานทางศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่ น มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ มีการสร้างมาตรฐานทางดนตรี ไทยที่
เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ และมีการสร้างมาตรฐานทางนาฏศิลป์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๓.๗๔ ตามลาดับ
มาตรฐานด้ านการเผยแพร่ เมื่อพิจารณาความคิดเห็ นเป็ นรายข้อจะอยู่ในระดับมากทุกข้อและ
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นว่า มีการยกย่องเชิ ดชู เกี ยรตินกั ศึ กษาและเยาวชนที่ มีความสามารถ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีกิจกรรมที่ใช้หลักความคุ ม้ ค่าและเกิ ดประโยชน์แก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ ย
๔.๐๘ มีการดาเนิ นการความร่ วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๕ มีกิจกรรมที่เป็ น
การสาธิ ตและการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ มี ค่าเฉลี่ ย ๓.๙๖ มีเวทีการประกวดที่เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๓ มีการจัดทาฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ มีสื่อที่หลากหลายในการเผยแพร่ งานศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๔ มีกิจกรรมที่
เป็ นการเสวนาร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้าน มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ และมีสถานที่หรื อลานกิจกรรมด้านการทานุ บารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐ ตามลาดับ

๕.๒ อภิปรายผล
แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ จะเห็ นได้ว่าระดับความคิดเห็ น
โดยรวมของผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ต่ อ มาตรฐานทั้ง ๓ ด้า น อยู่ ใ นระดับ มาก โดยส่ ว นใหญ่ จ ะให้
ความสาคัญต่อการสร้างมาตรฐานด้านนโยบาย ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการกาหนดนโยบายที่ดีมีความสาคัญและ
ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็ น
การสร้ างมาตรฐานร่ วมกันอันจะส่ งผลให้เกิ ดความร่ วมมื อและเกิ ดประโยชน์ กบั ทุ กหน่ วยงานที่ มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับงานด้านทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม เป็ นจุดเริ่ มต้นที่จะทาให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการทานุ
บารุ งศิลปะ วัฒนธรรม และยังมีผลต่อยอดไปสู่ การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ทั้ง นี้ มาตรฐานด้า นการส่ ง เสริ ม และมาตรฐานด้า นการเผยแพร่ ก็ มี ส่ วนส าคัญไม่ น้อยไปกว่า
มาตรฐานด้านนโยบาย เนื่ องจากมาตรฐานทั้ง ๓ ด้านนี้ มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ งการปฏิบตั ิ ซึ่ งจะส่ งผล
ให้เกิ ดความร่ วมมื อจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องโดยเล็งเห็นถึงความสาคัญของงานด้านการทานุ บารุ งศิลปะ
วัฒนธรรม จนนาไปสู่ กระบวนการจัดการที่ดี มีการวางแผน การกาหนดนโยบาย เกิดการส่ งเสริ มการสร้าง
เครื อข่ายด้านศิลปะ วัฒนธรรม เป็ นศูนย์รวมข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะ วัฒนธรรม ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลแก่องค์กรได้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของปั ทมาวดี ชาญสุ วรรณ และอุรารมย์ จันทมาลา ที่ทาวิจยั เรื่ องการ
พัฒนาแนวคิ ดและรู ป แบบการสร้ างงานทางด้านนาฏยศิ ลป์ ไทยเชิ งสร้ างสรรค์ รู ปแบบมาตรฐานของ
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาวิจยั พบว่า งาน
นาฏยศิลป์ ไทยเชิงสร้างสรรค์ของภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็ นเครื่ องชี้วดั ให้เห็นศักยภาพของนิสิตตลอดจนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็ นผู ้
คิด ผูอ้ อกแบบ ผูส้ ร้างสรรค์ และผูถ้ ่ายทอดได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้จดั กิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่เสริ มสร้ างตอบสนองนโยบายและพันธกิ จให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งการพัฒนาแนวคิดและรู ปแบบในการสร้ างงานนั้นจะสะท้อนให้เห็ นกระบวนการคิ ด
และขี ด ความสามารถตลอดจนสติ ปั ญ ญาอัน รวมไปถึ ง ระบบการจัด การของนิ สิ ต ที่ มี ศ ัก ยภ าพของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๕.๓ ข้ อเสนอแนะ
๕.๓.๑ ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. จัดทามาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรมอย่างน้อยปี ละ ๑ เรื่ อง เพื่อเป็ นต้นแบบมาตรฐานไว้ใช้ในปี
ถัดไป
๒. ควรมีบุคลากรที่เป็ นทีมเฉพาะของศูนย์วิชาการท้องถิ่น (บางคล้า) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรมและดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
๓. ควรมีการจัดสัมมนาการสร้างมาตรฐานโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิงานในระยะ ๔ ปี ว่าปี ที่ ๑
จะเริ่ มในมาตรฐานใดก่อน เช่น มาตรฐานด้านดนตรี มาตรฐานด้านศิลปะ มาตรฐานด้าน อาหาร เป็ นต้น
๔. ควรมีการเสวนาทางวิชาการภายใต้บริ บทองค์ความรู ้ทอ้ งถิ่นและเพิ่มบทบาทการสร้างเครื อข่าย
ทางวัฒนธรรม
๕. ภารกิจในเรื่ องภูมิปัญญาท้องถิ่นควรมีการดาเนินการให้หลากหลายด้าน
๖. สถานที่ ค วรเอื้ อ อานวยต่ อ การให้บ ริ ก ารผูท้ ี่ ม าขอใช้บ ริ ก ารและสะดวกต่ อการจัดกิ จกรรม
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
๗. ควรสนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยกับบุคลากรในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้โดดเด่นไปพร้อม ๆ กับการขับเคลื่อนนักศึกษาและบุคคลภายนอก
๕.๓.๒ ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
๑. ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะส่ งผลดี ต่อการสร้างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ศู น ย์ ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
ราชนคริ น ทร์ รวมทั้ง ยัง ใช้เป็ นมาตรฐานในการดาเนิ น งานด้า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาได้อีกด้วย
๒. ควรมีการศึกษาวิจยั ในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการงานด้านทานุ
บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมและการบริ การวิชาการของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
เรียน ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และผูน้ านักศึกษา
ด้วยศู นย์ศิ ล ปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์ มี พ นั ธกิ จในการ
ส่ ง เสริ ม ด้านการอนุ รัก ษ์ ทานุ บารุ ง และสร้ างสรรค์ศิ ลปะ วัฒนธรรม ควบคู่ไ ปกับ การประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างมาตรฐานการทานุ
บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จดั ทารายงานการวิจยั เรื่ อง แนวทางการสร้าง
มาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ ขึ้นเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบที่ 6 การ
ทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่ การกาหนด
มาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ในการนี้ ข้า พเจ้า นายสุ ร พล โต๊ ะ สี ด า เจ้า หน้ า ที่ วิ จ ัย ศู น ย์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมและท้อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนคริ นทร์ จึ งใคร่ ขอความอนุ เคราะห์ จากท่านได้กรุ ณาตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็ นจริ งเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการทาวิจยั ในลาดับถัดไป และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดียงิ่
ขอความกรุ ณาส่ งคืนแบบสอบถามภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 โดยสามารถส่ งคืนแบบสอบถาม
ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
1. ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์คณะของท่าน
2. ตูร้ ับเอกสารหมายเลข 6 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น หน้า ห้องงานธุ รการสานักงาน
อธิ การบดี ชั้น 1 อาคารเรี ยนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ (ในเมือง)
3. สานักงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่ น ชั้น 3 อาคารราชนคริ นทร์ (อาคารโรงอาหาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์ (ในเมือง)
4. เบอร์โทรสาร : 038-810-441 เบอร์โทรศัพท์ 038-810-441 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
5. ต่อติดประสานงาน : นายสุ รพล โต๊ะสี ดา เจ้าหน้าที่วจิ ยั โทร. 085-227-2032
อีเมล : miter_n@hotmail.com

ผูว้ จิ ยั
นายสุ รพล โต๊ะสี ดา

แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คาชี้แจง
1. การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
เพื่อนาไปสู่ การกาหนดมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
2. แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการสารวจความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของท่านที่จะส่ งผล
ต่อการกาหนดมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
4. เพื่อความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถามขอความกรุ ณาในการตอบแบบสอบถามทุ กข้ อ โดยทา
เครื่ องหมาย  ลงในช่ อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
5. แบบสอบถามนี้ จัด ท าขึ้ นเพื่ อ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ จ ัย และใช้
ประกอบการศึกษาวิจยั แนวทางการสร้างมาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่ การกาหนด
มาตรฐานการทานุ บารุ งศิลปะ วัฒนธรรมในการประกันคุ ณภาพการศึกษาของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
6. แบบสอบถามนี้ จัด ท าขึ้ นเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านด้า นการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นและมีมาตรฐานรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ ทาเครื่องหมาย  ลงในช่ อง  ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของท่ าน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
3. ตาแหน่ ง
 ผูบ้ ริ หาร
 อาจารย์
 บุคลากรสายสนับสนุน
 นายกองค์การนักศึกษา
 ประธานสโมสรนักศึกษา
 กรรมการสโมสรนักศึกษา
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
 นักวิชาการ (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................
4. สั งกัดหน่ วยงาน








คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................






คณะครุ ศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

ส่ วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นทีม่ ีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยกาหนดมาตรฐานเป็ น 3 มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานด้ านนโยบาย
2. มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
3. มาตรฐานด้ านการเผยแพร่
คาชี้แจง โปรดอ่านและพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
และได้ประมาณค่าระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
หมายถึง
มีความคิดเห็นระดับ มากที่สุด
4
หมายถึง
มีความคิดเห็นระดับ มาก
3
หมายถึง
มีความคิดเห็นระดับ ปานกลาง
2
หมายถึง
มีความคิดเห็นระดับ น้อย
1
หมายถึง
มีความคิดเห็นระดับ น้อยที่สุด

ส่ วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นทีม่ ีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระดับความคิดเห็น
แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
(5)

1. มาตรฐานด้ านนโยบาย
1.1 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการสร้างมาตรฐาน
โดยนาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมาตรฐาน
1.2 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการนายุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์มาสร้างมาตรฐาน
1.3 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการกาหนดเกณฑ์
และกลไกในการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
1.4 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการจัดทาแผนศิลปะ
วัฒนธรรม ร่ วมกันในระดับหน่วยงาน
1.5 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการเชิญผูแ้ ทนจาก
สานักงานวัฒนธรรม และปราชญ์ชาวบ้าน
มาสร้างมาตรฐานทางศิลปะ วัฒนธรรมร่ วมกัน
1.6 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีกิจกรรมและโครงการ
ที่ปฏิบตั ิได้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบาย
1.7 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการเสนอผลเปรี ยบเทียบ
การปรับปรุ งกิจกรรมและโครงการทั้งเก่าและใหม่
1.8 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีผเู้ ชี่ยวชาญด้านศิลปะ
วัฒนธรรมเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
1.9 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานและกลไกการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรมทุก ๆ ปี
1.10 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการเชิญผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
และผูน้ านักศึกษามาวางแผนจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม
ร่ วมกัน
1.11 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการดาเนินงานของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ

(4)

(3)

(2)

(1)

ส่ วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นทีม่ ีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
(5)

2. มาตรฐานด้ านการส่ งเสริม
2.1 มีการสร้างมาตรฐานทางนาฏศิลป์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.2 มีการสร้างมาตรฐานทางศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
2.3 มีการสร้างมาตรฐานทางดนตรี ไทยที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น
2.4 มีการสร้างมาตรฐานทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น อาหารและ
สมุนไพรในท้องถิ่น
2.5 มีการจัดประกวดแข่งขันงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2.6 มีการจัดงานมหกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 มีการสร้างเครื อข่ายทางศิลปะ วัฒนธรรมกับคนในท้องถิ่น
2.8 นาหลักการจัดการความรู ้และแลกเปลี่ยนความรู ้มาใช้กบั
งานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.9 จัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ทางศิลปะ วัฒนธรรม
ณ ศูนย์วชิ าการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์
บางคล้า
2.10 นานักศึกษาที่เรี ยนวิชาพื้นฐาน เช่น วิถีไทย บางปะกงศึกษา
มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนคริ นทร์ บางคล้า โดยบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน

(4)

(3)

(2)

(1)

ส่ วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นทีม่ ีต่อแนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
แนวทางการสร้ างมาตรฐานการทานุบารุ งศิลปะ วัฒนธรรม
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
ของศู นย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่น
(5)

(4)

(3)

(2)

3. มาตรฐานด้ านการเผยแพร่
3.1 มีสื่อที่หลากหลายในการเผยแพร่ งานศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 มีการจัดทาฐานข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 มีสถานที่หรื อลานกิจกรรมด้านการทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
3.4 มีเวทีการประกวดที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้แสดงผลงาน
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
3.5 มีกิจกรรมที่เป็ นการสาธิ ตและการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3.6 มีกิจกรรมที่เป็ นการเสวนาร่ วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
3.7 มีการดาเนิ นการความร่ วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3.8 มีการยกย่องเชิดชูเกียรตินกั ศึกษาและเยาวชนที่มีความสามารถ
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3.9 มีกิจกรรมที่ใช้หลักความคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
ส่ วนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ
ท่ านคิดว่ าศูนย์ ศิลปะ วัฒนธรรมและท้ องถิ่นควรมีการดาเนินการใด ๆ นอกเหนือจากประเด็น
ในแบบสอบถาม โปรดเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

(1)

