ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีผลงานดานศิลปะการแสดงเปนงาน
สําคัญที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง ไดแสดงเผยแพรในงานรวมกับเครือขายทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ งานรับใชสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระดับจังหวัด
โดยมีแผนที่จะพัฒนาและสรางสรรคผลงานดานศิลปะการแสดงชุดใหมๆ ทุกป เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ทางดานศิลปะการแสดงของนักศึกษาใหมีความหลากหลาย ไดนําเสนอแนวคิดในการสรางสรรคผลงานที่
แปลกใหม และเผยแพรผ ลงานสู ส าธารณชน ซึ่งนอกจากจะเป น การเผยแพร อนุรั กษ สืบ สานศิล ปะและ
วัฒนธรรมแลว ยังเปนการปลูกฝงใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูและฝกฝน เปนการสืบทอดมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมใหยั่งยืนสืบไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติที่ประชุมคณะทํางานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๖๑ กําหนดแนวปฏิบัติการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน ดังนี้
แนวปฏิบัติการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน
ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี รํา-เตน และละครที่แสดงเปนเรื่องราว ทั้งที่เปนการแสดง
ตามขนบแบบแผน มีการประยุกตเปลี่ยนแปลง และ/หรือการแสดงรวมสมัย การแสดงที่เกิดขึ้นนั้นเปนการ
แสดงสดตอหนาผูชม และมีจุดมุงหมายเพื่อความงาม ความบันเทิง และ/หรือเปนงานแสดงที่กอใหเกิดการคิด
วิพากษ นําสูการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม
เผยแพรสูสาธารณชน หมายถึง ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด
การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและ/หรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได
จัดทําขึ้น
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาและ
สรางสรรคศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน ดังนี้
๑. จัดประชุมคณะทํางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาและ
สรางสรรคศิลปะการแสดง โดยเนนความเปนเอกลักษณของจังหวัดราชบุรี (ชวงสิ้นปงบประมาณ หรือปลาย
เดือนกันยายนของทุกป)
๒. เสนอรายชื่อใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษกรอบแนวคิดในการพัฒนาและสรางสรรค
ศิลปะการแสดง จํานวนอยางนอย ๔ คน ไดแก
๒.๑ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือองคกรทางดานศิลปวัฒนธรรม หรือผูที่เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณทางดานศิลปะการแสดง อยางนอย ๒ คน
๒.๒ ตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่เคยเปนนักแสดงของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม หรือมีความสามารถและประสบการณทางดานศิลปะการแสดง อยางนอย ๒ คน

-๒๓. จัดประชุมวิพากษกรอบแนวคิดในการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง ประกอบดวย การ
สื่อความหมาย/การถายทอดเรื่องราวที่เปนเอกลักษณของจังหวัดราชบุรี เพลงและดนตรีประกอบการแสดง
การแตงกาย จํานวนนักแสดง ระยะเวลาในการแสดง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ชวงเริ่มปงบประมาณใหม หรือ
ตนเดือนตุลาคมของทุกป)
๔. รับสมัครและคัดเลือกนักแสดง จากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่มีความ
สนใจ มีความสามารถ และมีประสบการณทางดานศิลปะการแสดง
๕. จัดหาวัสดุอุปกรณ และเสื้อผาที่ใชในการแสดง
๖. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง ตามกรอบแนวคิดที่ผานการวิพากษ
โดยเชิ ญนั กวิ ช าการ หรื อผู ที่เ ชี่ ย วชาญและมีป ระสบการณทางด านศิล ปะการแสดง จากขอ ๒.๑ มาเป น
วิทยากรถายทอดทารําและลําดับการแสดงใหกับนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือก (จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปนเวลา
๓ วัน ชวงปลายเดือนตุลาคมของทุกป)
๗. จัดทําปฏิทินการฝกซอมและเผยแพรศิลปะการแสดงสูสาธารณชน ในงานของเครือขายทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ งานรับใชสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระดับจังหวัด
(ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - สิ้นสุดปงบประมาณ)
๘. ฝกซอมการแสดงของนักศึกษาใหมีความพรอมเพรียง สวยงาม และพรอมที่จะนําไปเผยแพรสู
สาธารณชน ตามปฏิทินในขอ ๗
๙. เผยแพร ศิล ปะการแสดงสู สาธารณชน ในงานของเครื อขายทางดานศิล ปะและวั ฒ นธรรมทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ งานรับใชสังคมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และระดับจังหวัด ไดแก
๙.๑ งานประเพณีปนเขาเขาถ้ําจอมพล จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๙.๒ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ และการแสดงนานาชาติ ณ อุทยานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๙.๓ งานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ลานอนุสาวรียทาวสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๙.๔ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙.๕ งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จัด
โดยมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ
๙.๖ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบานระดับชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมายให
เปนเจาภาพ
๙.๗ งานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก
๙.๘ งานทองเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอง และงานกาชาดราชบุรี จัดโดยจังหวัดราชบุรี
๙.๙ งานสืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
และงานอื่นๆ ที่มีหนวยงานมาขอความอนุเคราะหใหนําศิลปะการแสดงไปเผยแพร
๑๐. เผยแพรภาพถายและภาพวีดีโอการเผยแพรศิลปะการแสดง ผานชองทางที่หลากหลาย ไดแก
เว็บไซตของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม http://culture.mcru.ac.th , Youtube และ Facebook

-๓แผนภูมิขั้นตอนการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง เพื่อเผยแพรสูสาธารณชน

ชวงสิ้นปงบประมาณ
หรือปลายเดือนกันยายน
ของทุกป

จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง
(ชวงสิ้นปงบประมาณ หรือปลายเดือนกันยายนของทุกป)

แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง

จัดประชุมวิพากษกรอบแนวคิด
ในการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง
ชวงเริ่มปงบประมาณใหม
หรือตนเดือนตุลาคม
ของทุกป)

รับสมัครและคัดเลือกนักแสดง

จัดหาวัสดุอุปกรณ และเสื้อผาที่ใชในการแสดง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสรางสรรคศิลปะการแสดง
(จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเปนเวลา ๓ วัน ชวงปลายเดือนตุลาคมของทุกป)
ชวงปลายเดือนตุลาคม
ของทุกป
จัดทําปฏิทินการฝกซอมและเผยแพรศิลปะการแสดงสูส าธารณชน
(ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - สิ้นสุดปงบประมาณ)

ฝกซอมการแสดงของนักศึกษา

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน สิ้นสุดปงบประมาณ

เผยแพรศิลปะการแสดงสูส าธารณชน

เผยแพรภาพถายและภาพวีดีโอการเผยแพรศลิ ปะการแสดง
ผานชองทางที่หลากหลาย

-๔-

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ทัง้ นี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

