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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.1 อาจารย์ บุคลากรนิสิต
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมและ
ศิลปะไทย

1. ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้า
ร่วมมีความตระหนัก เห็นคุณค่า
และซาบซึ้งในวัฒนธรรมและ
ศิลปะไทย
2. ร้อยละของโครงการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะไทยที่มี
ระบบ PDCA
3. ร้อยละของโครงการที่มีการบูร
ณาการกับภารกิจอื่น
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เป้าหมาย (ระยะ 4 ปี)

ผลการ
ประเมินใน
2556 2557 2558 2559 ปี 2557
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ข้อมูลประกอบการประเมิน

มีโครงการทั้งสิ้น 20 โครงการ
 มีการดาเนินการ ทั้งสิ้น 17 โครงการ
ทุกโครงการมีการประเมินผลตามตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 100
1. โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรม
สาหรับเด็ก ร้อยละ 81.2
2. โครงการสุนทรียศึกษา ร้อยละ 82.6)
3. โครงการวันไหว้ครู ร้อยละ 86.0
4. โครงการทานุบารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ ร้อยละ 86.4
5. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ร้อยละ 85.0
6. โครงการสืบสานศิลปะประเพณีไทยแก่
ชาวต่างชาติ ร้อยละ 94.8
7. โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
สาหรับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ ร้อยละ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ระยะ 4 ปี)

ผลการ
ประเมินใน
2556 2557 2558 2559 ปี 2557

ข้อมูลประกอบการประเมิน

84.6
8. โครงการสนับสนุนนิสิตวิชาเอกภาษา
ฝรั่งเศสเข้าแข่งขันด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย ร้อยละ 90.6
9. โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
สาหรับนิสิตสาขาภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ
93.0
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน
การสอน การวิจัย และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ร้อยละ
98.2 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 100 สรุปผล ร้อยละ
99.2
11. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยา
: กตเวทิตาจิต ร้อยละ 85.4
12. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ศิลปะ “งานวันสถาปนาคณะ
26-Nov-14

33

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ระยะ 4 ปี)

ผลการ
ประเมินใน
2556 2557 2558 2559 ปี 2557

ข้อมูลประกอบการประเมิน

มนุษยศาสตร์” ร้อยละ 89.2
13. โครงการส่งเสริม สืบสาน ประเพณี
ไทย ร้อยละ 93.2
14. โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 2 :
ปรัชญาและศาสนาเพื่อสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ร้อยละ 80.8
15. โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ร้อยละ 91.8
16. โครงการนิทรรศการภาษาและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 “วัฒนธรรมการตั้งชื่อ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน” ร้อยละ 86.6
17. โครงการสัมมนาด้านทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี
พุทธศักราช 2557 ร้อยละ 93.8
 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ จานวน
3 โครงการ ดังนี้
26-Nov-14
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4.2 คณะมนุษยศาสตร์ มี
บทบาทในการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ศิลปะไทยกับนานาชาติ

26-Nov-14

ตัวชี้วัด

ร้อยละของโครงการที่นิสิต
ต่างชาติเข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและศิลปะไทยเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย (ระยะ 4 ปี)

ผลการ
ประเมินใน
2556 2557 2558 2559 ปี 2557

90

≥80

≥80

≥80



ข้อมูลประกอบการประเมิน

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม"งาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวา
มหาราช"
2. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “งานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชิน”ี
3. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและศิลปะ
“งานเกษียณอายุราชการ”
มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ
ดาเนินการทั้งสิ้น 5 โครงการ
 จากโครงการที่ได้ดาเนินการ 5
โครงการ นิสิตต่างชาติที่เข้าร่วมมีความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะไทยเพิ่มขึ้น
≥80 จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
83.33
1. โครงการอบรมภาษาไทยแบบเข้ม
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ระยะ 4 ปี)

ผลการ
ประเมินใน
2556 2557 2558 2559 ปี 2557

ข้อมูลประกอบการประเมิน

ระดับสูง ม.พูซาน (ภาษาไทยฯ/ผศ.ภาณุ
พงศ์/4.45 (89.15))
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทย
ระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม
พ.ศ. 2557 (ภาษาไทยฯ/ผศ.ดร.สุภัค/4.43
(88.6))
3. โครงการสอนภาษาไทยแบบเข้ม
สาหรับชาวต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร
ระดับสูงบริษัทซัมซุง สาธารณรัฐเกาหลี
4. โครงการเตรียมความพร้อมการใช้
ภาษาไทยสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
3.5+0.5 มหาวิทยาลัยภาษาและการค้า
ต่างประเทศ กวางตุ้ง (ภาควิชาภาษาไทยฯ
ผศ.ดร. ภาณุพงศ์ /นักศึกษาจากกวางตุ้ง
ได้เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทย
ประเพณีที่สาคัญ วันสาคัญทางศาสนา
ของไทย อาหาร ขนม และนาฏศิลป์ไทย
26-Nov-14
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ระยะ 4 ปี)

ผลการ
ประเมินใน
2556 2557 2558 2559 ปี 2557

ข้อมูลประกอบการประเมิน

โดยหลังเข้าร่วมนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
3.58 (71.6))
 ไม่มีการประเมินผลเป็นแบบสอบถาม
1 โครงการ คือ โครงการความ
ร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรม
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิฯ
(ภาษาไทยฯ อ.ภัทร์อร/) ทั้งนี้ จาก
กิจกรรมที่ดาเนินการมีการบรรยาย
พิเศษ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของ
คณะฯ ในหัวข้อ “ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย” โดยมีนิสิตวิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่นร่วมปฏิบัติ การเขียน
อักษรไทย ศิลปะการแสดงในแต่ละ
ภาคของไทย เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยดี
ยิ่งขึ้น
26-Nov-14
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ระยะ 4 ปี)

ผลการ
ประเมินใน
2556 2557 2558 2559 ปี 2557

ข้อมูลประกอบการประเมิน

 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ จานวน
1 โครงการ คือ โครงการสอนภาษา
และวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษา
ญี่ปุ่น
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