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องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1   : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6-7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
 ข้อ 1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่ 263/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 
และคําส่ังแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 1070/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดย
ผู้รับผิดชอบประกอบไปด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นในทิศทางที่
ถูกต้อง กําหนดนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม กําหนดบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เอกสารหมายเลข 4.1.1(1)-4.1.1(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.1(1) คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่ 
263/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 

4.1.1(2) คําส่ังแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 1070/2559 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2559 

 ข้อ 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
 มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559  เมื่อ
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข 
4.1.2(1)) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม (เอกสาร
หมายเลข 4.1.2(2)) โดยในแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 ได้กําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณจํานวน 675,000 บาท มีจํานวนโครงการตามแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรทั้งส้ินจํานวน 11 โครงการ    

วัตถุประสงค์ของแผน 
 1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
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 2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปล่ียนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากล 
 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณสําหรับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 1. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. จํานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
 3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 ซึ่งตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้กําหนดไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ สํานักศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ 2560 และได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 
8 กันยายน 2559 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(3)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ 

4.1.2(2) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560  สํานักศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดี

ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

 ข้อ 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 สํานักศิลปวัฒนธรรม ได้กําหนดให้คณะกรรมการเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบกํากับติดตามการดําเนินงาน
โครงการ และมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในการติดตามผลการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(1)) 
โดยมีการดําเนินงานดังนี้  
 1. ผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้กํากับติดตามผ่านทางบันทึกข้อความต่อผู้รับผิดชอบ   
 2. มีผู้กํากับติดตามดูแลตัวบ่งช้ีวัด ติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมระหว่างการ
ดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยกําหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการต้อง
ดําเนินการสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และนํารายงานสรุปผลโครงการให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จส้ิน
โครงการภายใน 30 วัน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2))  
 3. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ประจําปีงบประมาณ 2560 สํานักศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส 1-4 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน 
รอบ 12 เดือน เสนอต่อกองนโยบายและแผน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(3)) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2560 
4.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสร 302 อาคาร
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.1.3(3) รายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ 2560 

 ข้อ 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตามที่สํานักศิลปวัฒนธรรม ได้กําหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2560 แล้วนั้น หลังจากที่ได้ดําเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ/ไม่บรรลุ หมายเหตุ 

1.ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการดําเนินการ
บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด   

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

11 
โครงการ 

คิดเป็นร้อย
ละ 100 

บรรลุ มี 11 โครงการ 

2.จํานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ  

1 เครือข่าย 6 เครือข่าย บรรลุ มีเครือข่าย
พันธ์มิตรที่มี
ความร่วมมือ 
6 เครือข่าย 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

คิดเป็นร้อย
ละ98.55 

บรรลุ การเบิกจ่าย  
คิดเป็นร้อยละ

98.55 
1. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ

ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กําหนด  
 ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมสําเร็จตามแผน จํานวน 11 โครงการ 

จากทั้งหมด 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้ 
 1.1  โครงการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีการจัดกิจกรรมจํานวน 3 ครั้ง คือ  
  (1) พิธีบําเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559  
  (2) พิธีบําเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
  (3) พิธีบําเพ็ญสตมวาร (100 วัน) ในวันที่ 20 มกราคม 2560  ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
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 1.2 โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ  

 1.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

 1.4 โครงการวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

 1.5 โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ณ วัดคุณหญิงส้มจีน 
 1.6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ เรือนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
 1.7 โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
 1.8 โครงการรักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคีต) ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จัด

กิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม- 31 พฤษภาคม 2560 ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 1.9 โครงการพัฒนาการเครือข่ายและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ เรือน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

 1.10 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ เรือนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

 1.11 โครงการงานบริหารสํานักงาน ตั้งเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
2. จํานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ       

ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
 ผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 6 เครือข่าย บรรลุเป้าหมาย  รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 บันทึกความร่วมมือเผยแพร่พระพุทธศาสนา “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม” ระหว่างมูลนิธิ

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รายละเอียด มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ 
และบุคลากร นักศึกษา 18 คน 

 2.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการและศึกษาวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างสํานักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 31 แห่ง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสิริราชภัฎสํานักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (สวนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก 

 2.3 บันทึกความร่วมมือ “การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ระหว่าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับUNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES &HUMANITIES 
(VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม รายละเอียด มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม ณ UNIVERSITY 
OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 
2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ นักศึกษา จํานวน 10 คน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา 30 คน 

 2.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงานงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้ง 10 หน่วยงานตกลงร่วมกันในความร่วมมือให้การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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โดยแต่ละหน่วยงานจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และสามรถบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 

 2.5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์การบริหารส่วนตําบลบางตะไนย์ อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี   

 2.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อแสดงเจนนารมณืร่วมกันในการสร้างเครือข่ายการศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์(เอกสารหมายเลข 4.1.4(1)) 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่าเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

 ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 665,218 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 675,000บาท คิดเป็นร้อยละ 98.55 บรรลุเป้าหมาย 

 นอกจากนี้ ในการดําเนินงานระหว่างปีได้มีการนําผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างที่
ได้ดําเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ
ในปัจจุบัน 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 
31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

 
 ข้อ 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปวัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ควรกํ าหนดตั วชี้ วั ดความสํ า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนให้สามารถสะท้อน
ความสําเร็จได้อย่างแท้จริง   
 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของสํานักศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 
2559 โดยได้กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนรวมทั้ งจัดสรรงบประมาณเพื่ อ ให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน ดังนี้ 

1)ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ที่กําหนด เป้าหมายร้อยละ 50 

2)จํานวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมาย 1 เครือข่าย 

3)ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ซึ่งตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแผนได้กําหนดไว้ในเล่ม

แผนปฏิบั ติ การประจํ า ปี งบประมาณ  2560 สํ านั ก
ศิลปวัฒนธรรมและได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559  

มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปวัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 
 ปีงบประมาณ 2560 สํานักศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 เพื่อร่วมพิจารณา
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการดําเนินงานแต่ละโครงการในปีงบประมาณ 2559 มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการและกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยผลประเมิน
ในปีที่ผ่านมา พบว่างบประมาณในการดําเนินงานไม่เพียงพอ และการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกคณะ มี
บางกิจกรรมที่จัดซ้ําซ้อนกับคณะ ดังนั้น ในปีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 จึงได้จัดสรร
งบประมาณในการดําเนินงานในปีงบประมาณให้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการวันลอยกระทง ในปี 2559 ใช้
งบประมาณ จํานวน 120,000 บาท ได้ปรับเพิ่มงบประมาณเป็น 135,000 บาท รวมถึงได้มีการวางแผนโครงการ/
กิจกรรมให้มีความครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมที่จัดซ้ําซ้อนกับคณะ  

2. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 
 2.1 ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  สํานักศิลปวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น โครงการวันลอยกระทงไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากพระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลประกาศงดจัดงาน 
รื่นเริง มหาวิทยาลัยฯได้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงเป็นโครงการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 135,000 บาท เปล่ียนแปลงช่ือโครงการวันพ่อแห่งชาติ 
งบประมาณ 35,000 บาท เป็นโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร เป็นต้น  

 2.2 การปรับปรุงด้านสถานที่การจัดกิจกรรม/โครงการ 
  - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ

ยวรางกูรและเปล่ียนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมจากท้องสนามหลวง เป็น ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  

  - โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย ปกติจะใช้สถานที่บริเวณลานวัฒนธรรม (ลานติ้ว) แต่
เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการแสดงนาฏศิลปไทย และการแสดงอาหารพื้นบ้าน ใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาปรับเปล่ียนสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการรักษ์วัฒนธรรม เป็นบริเวณ
เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  

  - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวราง
กูร ใช้สถานที่ ณ บริเวณเรือนไทย มีการจัดสายตักบาตรพระข้าวสารอาหารแห้ง จํานวน 7 สาย ซึ่งจํานวน
คนตักบาตรจํานวนมาก ทําให้การตักบาตรใช้เวลาค่อนข้างมาก พระที่บิณฑบาตมาจาก 5 วัดในจังหวัด
ปทุมธานี ทําให้พระแต่ละวัดไม่ทราบสายของท่าน จึงทําให้ไม่เป็นระบบ นักเรียนโรงเรียนสาธิตไม่ทันเข้า
เรียน จึงนําผลของงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการวันแม่แห่งชาติ ซึ่งจัด
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ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณเรือนไทย มีการประชุมเตรียมงานซึ่งเอาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง มี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่จะส่วนงาน จํานวนสายพระบิณฑบาตลดจํานวนให้เหลือ 4 สาย และมี
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายประจําสายพระของแต่ละสาย มีป้ายชื่อวัดให้นักศึกษาถือทําให้ใช้เวลา
ค่อนข้างน้อยนักเรียน และนักศึกษาสามารถเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมทัน งานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 2.3 จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 
  ในปี 2559 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมไม่ครบทุกคณะ ในปีงบประมาณ 

2560 จึงมีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาแต่ละคณะและจัดกิจกรรมให้แต่ละ
คณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการในแต่ละครั้ง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย (เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
3/2559  วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สสร. 302 อาคารส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

4.1.5(2) รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 

 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 สํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน โดยช่องทางดังน้ี 
 1. การจัดทําวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจําปี 2559 และนํา
วารสารเผยแพร่ในงานสําคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานวันเจ้าฟ้า ส่งให้กับคณะและหน่วยงานภายใน
และภายนอก 
 2. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สํานักศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศ  
 3. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแต่ละครั้ง 
มีดังนี้ 
  3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
  3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปเล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.6(1)) 
  สรุปผลการดําเนินงาน และกิจกรรมของสํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 4.1.6(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.6(1) วารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปีที่  9 ฉบับที่  1 ประจํา ปี  2559 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สํานักศิลปวัฒนธรรม  http://culture.vru.ac.th/ 
https://www.facebook.com/สํานักศิลปวัฒนธรรม 

4.1.6(2) สรุปผลการดําเนินงาน และกิจกรรมของสํานักศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
เป้าหมายปี 2558 ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

 6 ข้อ 6 ข้อ (ขอ้ 1-6) 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 4.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจดุแข็ง 

1.มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและชุมชน ร่วมกิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และของชาติ 

2. มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบและประสานการ
ทํ า ง านกับหน่ วยงานทั้ งภาย ในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัย สามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่มี
ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ  

 มหาวิทยาลัย มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาหรืออาจมี
การนํางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน นอกจากน้ีควรส่งเสริม
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาจมี
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
มากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้เอกลักษณ์
วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นยังคงอยู่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.ควรกําหนดโครงการสร้างความภูมิใจในเรื่อง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนักการอนุรักษ์และการ
พัฒนาให้เกิดกับนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน 

2.มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองค์กร
อื่นๆ 

สํานักศิลปวัฒนธรรมควรเน้นการทําดําเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนให้มากขึ้นอัน
เนื่องมาจากสํานักศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งที่ตั้ง
ใกล้ชิดกับชุมชนจะเป็นส่วนเสริมให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจและอนุรักษ์สืบสานความเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้จะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ดียิ่งขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ออกสู่ระดับสากลนั้นควรเริ่มจากการประสานความร่วมมือในระดับ
ท้องถิ่นและการพัฒนาส่ือเพื่อนําเสนอวัฒนธรรมออกสู่สากล 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้/ผูจ้ัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1 
ผู้กํากบัดูแลตัวบ่งช้ี :  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2) ดร.ฐิติพร พิชญกลุ 
3) อาจารย์นันทิยา  รกัตประจิต  
4) นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ 

ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนนิงาน  
1) นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์ 2) นางนันทิกานต์ บตุรบาล 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/ศูนย์/สํานัก 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 081-739-3855 
E-mail :  thitiporn@hotmail.com  
rchinan@gmail.com varaporn@hotmail.com 

E-mail : tong_top3135@hotmail.com 
nuntigan_pae@hotmail.com 

 


