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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปกีารศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 

ผลการด าเนนิงาน 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รบัผดิชอบในการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

งานศิลปวัฒนธรรม มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี 
ผู้ช่วยอธิการบดีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นในทิศทางท่ีถูกต้อง ท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการก าหนดนโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานศิลปวัฒนธรรม 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้
ท่ีดียิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เอกสารหมายเลข 4.1.1(1))  

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.1(1) 4.1.1 (1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เลขท่ี 263/2560 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560 
 

 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 งานศิลปวัฒนธรรม  มีการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2562 ของงานศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2(1)) 
            ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงาน/ผู้รายงาน/ผู้
ก ากับติดตาม ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ.2562  
ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ท่ี 14 กันยายน 2561 ณ ห้อง สสร.302 ช้ัน 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
(เอกสารหมายเลข 4.1.2(2)) 
             มีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ  ผู้ช่วยอธิการบดีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกคณะในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของงานศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2(3)) 
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ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมท้ังจัดสรรงบประมาณ จ านวน
545,00.0 บาท มีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2562 งบประมาณท้ังสิ้น 400,000 บาท  เพื่ อให้คณะ/
วิทยาลัย ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนรายละเอียด ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ของแผน 
 1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับสากล 
 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีผลการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรท่ีมีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
 3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4. ร้อยละความส าเร็จของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

 ซึ่งตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ก าหนดไว้ในเล่มแผนปฏิบัติการ งานศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561 วันศุกร์ท่ี 14 
ธันวาคม 2561  (เอกสารหมายเลข 4.1.2(4)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.2(1) 4.1.2(1) ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.1.2(2) 4.1.2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งท่ี 9/2561 วันศุกร์ท่ี 14 กันยายน 
2561 ณ ห้อง สสร.302 ช้ัน 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

4.1.2(3) 4.1.2(2) แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562 งานศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2(4) 4.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5/2561 วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561  
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 ข้อ 3. ก ากบัตดิตามให้มีการด าเนนิงานตามแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ และมีเจ้าหน้าท่ี
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในการติดตามผลการด าเนินงาน(เอกสารหมายเลข 4.1.3(1)) 

 โดยมีการด าเนินงานดังน้ี                      
1. ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้ก ากับติดตามทวงถามด้วยวาจาเป็นระยะ  
2. มีผู้ก ากับติดตามดูแลตัวบ่งช้ีวัด ติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมระหว่างการด าเนินงาน มี

การติดตามผลการด าเนินงานโดยก าหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการต้องด าเนินการ
สรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และน ารายงานสรุปผลโครงการให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ านวยการงานศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 
30 วัน  (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2)) 
        3.รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 งานศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส 1  (รอบ 3 เดือน)  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และกองนโยบายและแผน   (เอกสารหมายเลข 4.1.3(3)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.3(1) 4.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

4.1.3(2) 4.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในวันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 
อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  

4.1.3(3) 4.1.3(3) รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 

 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 แล้วน้ัน หลังจากท่ีได้ด าเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัด
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ครั้งท่ี 5/2561 วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561    ณ ห้องประชุม 
กองพัฒนานักศึกษา  โดยมีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบั ติก าร 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังน้ี  (เอกสารหมายเลข 4.1.4(1)) 
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ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนนิงาน 

บรรลุ/ไม่บรรลุ หมายเหต ุ

1.ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีผลการด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

5 โครงการ 
คิดเป็นร้อย

ละ 100 

บรรล ุ มี 15 โครงการ 

2.จ านวนเครือข่ายพันธมิตรท่ีมีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมท้ังในและ
ต่างประเทศ  

1 เครือข่าย 3 เครือข่าย บรรล ุ มีเครือข่าย
พันธ์มิตรท่ีมี
ความร่วมมือ 
1 เครือข่าย 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

คิดเป็นร้อย
ละ40.65 

บรรลุ การเบิกจ่าย  
คิดเป็นร้อยละ

40.65 
4.ร้อยละความส าเร็จของโครงการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

5 โครงการ 
คิดเป็นร้อย

ละ 100 

บรรล ุ มี 5 โครงการ 

 
  1.ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังน้ี 
     1.1 โครงการเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย 

Universty of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา  วันท่ี 14-18 กันยายน 
2561 ณ ประเทศกัมพูชา ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของโครงการ   ร้อยละ 95.80  

    1.2 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2561  
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของโครงการ   ร้อยละ 91.80  

1.3 โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561วันท่ี 20-22พฤศจิกายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของ
โครงการ   ร้อยละ 92.00  

1.4  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9  วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของ
โครงการ   ร้อยละ 91.60  

1.5 โครงการกิจกรรมพิ ธีอัญ เชิญพระราชลัญจกร  วันพุธ ท่ี  5 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของ
โครงการ   ร้อยละ 92.40  
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     2.จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ค่า
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 

 ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเครือข่ายพันธมิตรท่ีมีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้ังในและต่างประเทศ จ านวน 2 เครือข่าย บรรลุเป้าหมาย  รายละเอียดดังน้ี 
             2.1 จัดท าวารสารวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1  ประจ าปี 2561  โดยมีการเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน  มีช่องทางการส่งไปตามมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ 
            2.2  เครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ  
ณ มหาวิทยาลัย Universty of Management and Economics (UME) เมืองพะตะบอง ประเทศกัมพูชา   
ระหว่างวนัท่ี 14-18 กันยายน 2561 ณ ประเทศกัมพูชา 

  2.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี   
 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

  ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใช้
จ่ายงบประมาณ  206,414 บาท   จากงบประมาณท่ีต้ังไว้ 545,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.65 บรรลุ
เป้าหมาย นอกจากน้ี ในการด าเนินงานระหว่างปีได้มีการน าผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการอื่นๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณใน
ปัจจุบัน 

  4.ร้อยละความส าเร็จของโครงก ารเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้ านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังน้ี 

     1.1 โครงการเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย 
Universty of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา  วันท่ี 14-18 กันยายน 
2561 ณ ประเทศกัมพูชา ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของโครงการ   ร้อยละ 95.80  

    1.2 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2561  
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของโครงการ   ร้อยละ 91.80  

1.3 โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561วันท่ี 20-22พฤศจิกายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของ
โครงการ   ร้อยละ 92.00  

1.4  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9  วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของ
โครงการ   ร้อยละ 91.60  

1.5 โครงการกิจกรรมพิ ธีอัญ เชิญพระราชลัญจกร  วันพุธ ท่ี  5 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของ
โครงการ   ร้อยละ 92.40   (เอกสารหมายเลข 4.1.4 (2)) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.4(1) 4.1.4 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งท่ี 5/2561 วันศุกรท่ี์ 14 ธันวาคม 2561  
ณ ห้องประชุมกองพฒันานักศึกษา 
 

4.1.4(2) 4.1.4 (2) รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จของตัวช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองทุกปี ดังน้ี 

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ปีงบประมาณ 2562 งานศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เพื่อร่วมพิจารณาน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการด าเนินงานแต่ละโครงการในปีงบประมาณ 2561 มาจัดท าแผนปฏิบัติการและ
กิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยผลประเมินในปีท่ีผ่านมา พบว่า
งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ และการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกคณะ มีบางกิจกรรมท่ีจัด
ซ้ าซ้อนกับคณะ ดังน้ัน ในปีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงได้จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณให้เพิ่มข้ึน เช่น โดยได้รับงบประมาณรายได้ในการจัดกิจกรรม  รวมถึงได้มีการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรมให้มีความครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมท่ีจัดซ้ าซ้อนกับคณะ โดยมีตัวแทน 7 
คณะ และ 1วิทยาลัย น าเสนอกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5(1)) 
 

2. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 
 2.1 ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  งานศิลปวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น  โครงการประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณ ประจ าปี 2561 ใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 115,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 10,000 บาท เน่ืองจากได้น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  ได้ลดงบประมาณน้อยกว่าปี 2560 ซึ่งใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 145,000 บาท   งานศิลปวัฒนธรรมได้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานโดยรับจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานทรัพย์สินและรายได้ ในการสนับสนุนค่ารางวัล จ านวน 30,000 บาท 
และเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดงานให้มีขนาดใหญ่ข้ึน  ใช้ระยะเวลาจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 3 วัน  
ระยะเวลาการจัดการประกวดมีความหลากหลาย เพิ่มรางวัลในการประกวด  ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ให้
ครอบคลุมและลดกิจกรรมท่ีซ้ าซ้อนกับคณะและหน่วยงานอื่นๆ 

     มหาวิทยาลัย น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงามตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562  
ง า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม    ส รุ ป ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  
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2.3 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 
 ในปี 2561 มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมไม่ครบทุกคณะ ในปีงบประมาณ 2561 

จึงมีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาแต่ละคณะและจัดกิจกรรมให้แต่ละคณะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในแต่ละครั้ง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย  
 มหาวิทยาลัยฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงามตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  งบประมาณ 2561  
งานศิลปวัฒนธรรม   สรุปต่อคณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
(เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.5(1) 4.1.5 (1)รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในวันพุธท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 
อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 

4.1.5(2) 4.1.5 (2)รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 3/2561  วันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
  

 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 งานศิลปวัฒนธรรม มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยช่องทางดังน้ี 
           1.  การจัดท าวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 ประจ าปี 2560 และน า
วารสารเผยแพร่ในงานส าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานวันเจ้าฟ้า ส่งให้กับคณะและหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านท านุศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงท้ังในและต่างประเทศ  

3. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแต่ 
ละครั้ง มีดังน้ี 

3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และท าเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการ

รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ (เอกสารหมายเลข 4.1.6(1)) 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อสาธารณชน  ดังน้ี 
1.โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universty of 

Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา  วันท่ี 14-18 กันยายน 2561 
ณ ประเทศกัมพูชา (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (2)) 
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2.โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.6.(3)) 

3.โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 วันท่ี  20 – 22 พฤศจิกายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (4)) 

4.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9  วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (5)) 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.6(1) 4.1.6(1) วารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 ประจ าปี 2561 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรม  http://www.vru.ac.th/index.htm 
http://202.29.39.19/culture/ https://www.facebook.com/ 
งานศิลปวัฒนธรรม 

4.1.6(2) 4.1.6(2) สรุปผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
ระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universty of Management and Economics 
(UME) ประเทศกัมพูชา  วันท่ี 14-18 กันยายน 2561 

4.1.6(3) 4.1.6(3) สรุปผลการด าเนินโครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถ
บพิตร วันศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.1.6(4) 4.1.6(4) สรุปผลการด าเนินโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561       
วันท่ี  20 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.1.6(5) 4.1.6(5) สรุปผลการด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9  วันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนนิงาน 
เป้าหมายปี 2558 ผลการด าเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลเุป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

http://www.vru.ac.th/index.htm
http://202.29.39.19/culture/
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 4.1 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากรและชุมชน ร่วมกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และของชาติ 
2. งานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสานการ
ท างานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

       มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะ
ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา
หรืออาจมีการน างานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน นอกจากน้ีควร
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
อาจมีการจัดกจิกรรมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถ่ินจังหวัด
ปทุมธานี มากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้
เอกลักษณ์วัฒนธรรมท่ีดีของท้องถ่ินยังคงอยู่ 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 
1.ควรก าหนดโครงการสร้างความภูมิใจในเร่ือง
ศิลปวัฒนธรรม  ท้ังการตระหนักการอนุรักษ์และการ
พัฒนาให้เกิดกับนักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน 
2.  มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ  ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองค์กร
อื่นๆ 
 

       มหาวิทยาลัยฯ  ควรเน้นการท าด าเนินงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชนให้มากขึ้นอัน
เน่ืองมาจากงานศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่ีต้ัง
ใกล้ชิดกับชุมชนจะเป็นส่วนเสริมให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจและอนุรักษ์สืบสานความเป็น
วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไปได้จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ดียิ่งข้ึน 
 

วิธีปฏิบตัิทีด่ี/นวัตกรรม 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้ออกสู่ระดับสากลน้ันควรเริ่มจากการประสานความร่วมมือในระดับ
ท้องถ่ินและการพัฒนาสื่อเพื่อน าเสนอวัฒนธรรมออกสู่สากล    
 

ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี้/ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1 
ผูก้ ากบัดแูลตัวบ่งชี ้:  
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา  แป้นัญญานนท์ 
2) นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ 

ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนนิงาน  
1)นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์  
2)นางสาวปรีญา  สุขประเสริฐ 

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั : ส านักศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานรบัผิดชอบร่วม : คณะ/ศูนย์/ส านัก 
โทรศพัท์ :  โทรศพัท์ : 081-739-3855 
E-mail :  artima@gmail.com  
             varaporn@hotmail.com 

E-mail : tong_top3135@hotmail.com 
           puinun.priya@gmaill.com 

 

mailto:artima@gmail.com
mailto:varaporn@hotmail.com
mailto:tong_top3135@hotmail.com
mailto:puinun.priya@gmaill.com

