แผนดําเนินงานประจําปการศึกษา 2555 ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร กรอบนโยบาย วัตถุประสงค
และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก 5ป (พ.ศ. 2555-2559)
แผนกลยุทธ ดานการพัฒนาการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นกลยุทธ
- เพื่อสงเสริมใหคณะและ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมที่จะชวยเหลือ
สงเสริมใหเกิดความเขาใจ
ในวิถีชีวิติ ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้ง
ของทองถิ่นและของชาติ
-เพื่อสงเสริมใหคณะและ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมที่จะสงเสริมให
เกิดความเขาใจและศรัทธา
ในศาสนา

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดกิจกรรม
ตามวันนักขัตฤกษและ
ประเพณีไทยที่สําคัญ
ประจําป
- วันอาสาฬหบูชา
- วันแมแหงชาติ
- วันลอยกระทง
- วันพอแหงชาติ
- วันสงกรานต

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กําหนดเวลา

งบประมาณ

1. เพื่อสงเสริมใหบุคคลากรและ
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาและประเพณีของวัน
นักขัตฤกษนั้นๆ
2. เพื่ออนุรักษและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติอันเปน
มรดกที่มีคุณคาสําหรับสังคมไทย

1. นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ของมหาวิทยาลัยเกริก ไดรับ
ความรูและขอมูลขาวสารตางๆ
รวมทั้งประวัติศาสตรความ
เปนมาและความสําคัญของวัน
นักขัตฤกษ และประเพณีที่สําคัญ
นั้นๆ
2. นักศึกษาและบุคลากร
รอยละ 80 ของมหาวิทยาลัย
เกริก มีสวนรวมในการจัดงาน
3. . นักศึกษาและบุคลากร
รอยละ 80 ของมหาวิทยาลัย
เกริก ไดรวมทําบุญบริจาคทรัพย

ภาคตน
ภาคปลาย
ภาคฤดูรอน

72,400 บาท

ผูรับผิดชอบ
ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

-สงเสริมใหจัดกิจกรรมการ 2. โครงการจัดกิจกรรม
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกริก
และวัฒนธรรมสากลของ
- วันไหวครู
ชาติอื่นๆ
- วันรําลึก ดร.เกริก

3. โครงดนตรีไทย
อุดมศึกษา ครั้งที่ 39

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เกริกที่ขอความอนุเคราะหและขอ
ความสนับสนุนจากศูนย
ศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของการ
จัดแสดงนาฏศิลปไทย ไดเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปนการแสดง
ความสัมพันธอันดีระหวาง
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เกริก

1. นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ของมหาวิทยาลัยเกริก ได
สรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
หนวยงาน
2.นักศึกษาและบุคลากร
รอยละ 80 ของมหาวิทยาลัย
เกริก ไดรับชมการแสดงดนตรี
และนาฏศิลปไทย

ภาคตน

26,500

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อสรางความสัมพันธและ
สงเสริมความสามัคคีระหวาง
นิสิตนักศึกษาและนักดนตรีไทย
ในสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด และประสบการณดาน
ดนตรีไทย และศิลปวัฒนธรรม
ไทย

1. นิสิต นักศึกษา นักเรียน
ทหาร ตํารวจ อาจารยที่ปรึกษา
และครูดนตรีไทย รอยละ 80 ได
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความคิด ความรูในการบรรเลง
ดนตรีไทย
2. นิสิต นักศึกษา นักเรียน
ทหาร ตํารวจ อาจารยที่ปรึกษา

ภาคตน

50,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ความคิดสรางสรรคและมีโอกาส
ในการแสดงออกสูสาธารณชน
4. เพื่อกระตุนใหเยาวชน นิสิต
นักศึกษา ประชาชนไดเห็นคุณคา
ของดนตรีไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย หันมา
สนใจ เผลแพรและสงเสริม
สนับสนุนเพิ่มขึ้น
5. เพื่อปฏิบัติภารกิจในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่
กําหนดไวในนโยบายของรัฐ

และครูดนตรีไทย รอยละ 80 ได
มีโอกาสชมพิธีกรรม วัฒนธรรม
ประเพณี และเปนการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน
3. ทําใหนิสิต นักศึกษารอยละ 80
เกิดจิตสํานึกที่เปนสุนทรียภาพ
อันนําไปสูการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่มีคาตรงตามเปาหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ
นโยบายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
4. รอยละ 80 สถาบันศึกษาตางๆ
ที่ไดทําหนาที่นากรทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติใหยั่งยืน
สืบไป
5. รอยละ80 ทําใหนิสิต
นักศึกษา นักเรียนทหาร ตํารวจ
อาจารยที่ปรึกษา และประชาชน
ทั่วไปไดรูจักมหาวิทยาลัยเกริก
เพิ่มมากขึ้น

4. โครงการ
1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ความคิดและประสบการณ
ครั้งที่ 13
ทางดานศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธ ความสามัคคี และ
โอกาสในการทํากิจกรรมรวมกัน
3. เพื่อกระตุนใหเห็นถึงคุณคา
ของนาฏศิลปไทยและนําไปสูการ
อนุรักษ สืบสาน
4.เพื่อปฏิบัติภารกิจในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเกริกใหเปนที่รูจักแก
บุคคลทั่วไป
5. โครงการวัฒนธรรม
สัญจร

1. เพื่อสงเสริมใหบุคคลากรและ
นักศึกษาไดศึกษาศิลปวัฒนธรรม
และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานวัฒนธรรม
2. เพื่อปลูกฝงความรัก และ
ความภาคภูมิใจในคุณคาของ

1. นิสิต นักศึกษารอยละ 80
ภาคปลาย
ไดรับความรูและประสบการณใน
การทํากิจกรรมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งยังได
พัฒนาการเปนผูนํา และผูตามที่ดี
2. นิสิต นักศึกษารอยละ 80 ได
เห็นคุณคาและความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. นิสิต นักศึกษา ประชาชนรอย
ละ80 ไดรับชมการแสดง
นาฏศิลปไทยของนิสิต นักศึกษา

1. นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ไดรับ
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
2. นักศึกษาและบุคลากร
รอยละ 80 ของศูนยสงเสริม

ภาคตน
ภาคปลาย

50,000 บาท

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

40,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย

6. โครงการบริการจัดการ 1. เพื่อสงเสริมใหบุคคลากรและ
นักศึกษาไดมีโอกาสไดดานการ
แสดงและเผยแพร
แสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย สู
ศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน
สาธารณชน
2. เพื่อปลูกฝงความรัก และ
ความภาคภูมิใจในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3.เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปน
แบบอยางของชุมชนในการนํา
ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาจิตใจ
4.เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเกริกสูสังคม

ศิลปวัฒนธรรมเขารวมโครงการ
3.นิสิต นักศึกษารอยละ 80 ไดรับ
ความรูถึงวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองงถิ่นวามีความสําคัญตอวิถี
การดําเนินชีวิตประจําวันอยางไร
และแตละทองถิ่นมีความแตกตาง
กันอยางไร
1. นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ไดรับ
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
2.นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ได
อนุรักษพัฒนา สงเสริม สืบทอด
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ประจําชาติ
3. นักศึกษาและบุคลากร
รอยละ 80 ไดสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
มหาวิทยาลัยเกริกกับชุมชน

ภาคปลาย

20,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

7. โครงการเสริมสราง
ความรูและประสบการณ

1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดรวม
แสดงไดมีโอกาสเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2. เพื่อปลูกฝงความรัก และ
ความภาคภูมิใจในคุณคาของ
ดนตรีไทย
3.เพื่อสรางสุนทรียภาพใหเกิดขึ้น
ในจิตใจ

1. ทําใหนักศึกษา รอยละ 80 ที่
สนใจสมัครเรียนดนตรีไทยและ
นาฏศิลปมีความรู ความคิด และ
ประสบการณทางดานดนตรีไทย
และนาฏศิลปไทย
2.นักศึกษา รอยละ 80 ไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน โดยการ
แสดงออกในเชิงสรางสรรคความ
ดีงามและกอใหเกิดจิตสํานึกที่
เปนสุนทรียภาพอันจะนําไปสูการ
พัฒนาความงดงามทางจิตใจของ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา

ภาคตน
ภาคปลาย

112,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

8. โครงการเกริกวิชาการ
2555

1. เพื่อเสริมสราง และ
แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
2. รวมกิจกรรมกับผูเชี่ยวชาญ
พิเศษดานศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อพัฒนาโครงสรางศูนย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสราง
เครือขายครูตนแบบ

1. นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ไดรับ
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
2.นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ได
อนุรักษพัฒนา สงเสริม สืบทอด
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ภาคปลาย

10,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

9.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่องหุน
กระบอก

1. เพื่อเสริมสราง และ
แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
2. รวมกิจกรรมกับผูเชี่ยวชาญ
พิเศษดานศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อพัฒนาโครงสรางศูนย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสราง
เครือขายครูตนแบบ

1. นักศึกษาและบุคลากร รอย
ละ 80 ที่เขารวมโครงการ
ไดรับความรูและประสบการณ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
2.นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ได
อนุรักษพัฒนา สงเสริม สืบทอด
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
3. ผูเขารวมอบรม นิสิต
นักศึกษารอยละ 80 ไดรับความรู
เกี่ยวกับการสรางหุนกระบอก

1.รอยละ 90 ของนักศึกษาที่เขา
10. โครงการอบรมตีกลอง 1. เพื่อใหนักศึกษา ตัวแทนจาก รวมโครงการไดเรียนรูวิธีการ
คณะวิชาทั้ง 5 คณะวิชาไดเขารวม แสดงกลองยาว เขาใจและ
ยาว
สามารถจัดแสดงผลงานไดเปน
โครงการ เปนเครือขาย
ผลสําเร็จ
วัฒนธรรม
2. เพื่อสรางอัตลักษณการแสดง 2.นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ได
กลองยาว สืบทอดเจตนารมณ
อนุรักษพัฒนา สงเสริม สืบทอด
ของทานอาจารย ดร. เกริก
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
มังคละพฤกษ ตอไป

ภาคปลาย

60,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ภาคตน

30,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

3 ปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษา รัก
ความเปนไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย
11. โครงการทุนการศึกษา
ดานนาฏศิลป ดนตรีไทย
12. โครงการจัดซื้อ
เครื่องประดับและชุด
นาฏศิลป

1. จัดทําชุดนาฏศิลปไทยที่ใชใน 1. มีชุดนาฏศิลปไทย และ
งานบอย และประยุกตกับการ
เครือ่ งประดับไวใชภายในศูนย
แสดงไดหลากหลาย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. จัดซื้อเครื่องประดับที่มีคุณภาพ
มาเพิ่มเติม

13. โครงการจัดซื้อ และ
ซอมบํารุงรักษาเครื่อง
ดนตรีไทย

1. เพื่อซอมเครื่องดนตรีไทยที่
ชํารุด และสึกกรอน ใหมีสภาพ
ใชงานได
2. เพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรี
ไทยและอุปกรณประกอบ อาทิ
ไมตีขิม สายขิม สายซอ

1. เพื่อใหมีเครื่องดนตรีไทยใช
งานไดเพียงพอกับความตองการ
เรียนของนักศึกษา
2. เพื่อใหมีวงดนตรีที่มีเครื่อง
ดนตรีหลากหลายชนิด

ภาคตน

100,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ภาคตน
ภาคปลาย
ภาคฤดูรอน

100,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ภาคตน
ภาคปลาย
ภาคฤดูรอน

100,000

ศูนยสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

14. โครงการความรวมมือ
ทางวัฒนธรรมกลุม
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

1. เพื่อเสริมสราง และ
แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
2. รวมกิจกรรมกับผูเชี่ยวชาญ
พิเศษดานศิลปวัฒนธรรม
3.เพื่อพัฒนาโครงสรางศูนย
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสราง
เครือขายครูตนแบบ
4.เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเกริกสูสังคม
5. เพื่อเปนโอกาสทางการตอยอด
ดานการศึกษาจากโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสู มหาวิทยาลัย
เกริก

1. นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ไดรับ
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
2.นักศึกษาและบุคลากร รอยละ
80 ที่เขารวมโครงการ ได
อนุรักษพัฒนา สงเสริม สืบทอด
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

