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แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

 
 
 
 

งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ค าน า 
  
 แผนปฏิบัติการงานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดท าขึ้น
ภายใต้นโยบายสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.  2562-2564 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2561 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
คณะกรรมการบิหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  บุคลากร นักศึกษา และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมหาวิทยาลัย  จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้  
 แผนปฏิบัติการงานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินโครงการของงาน
ศิลปวัฒนธรรม  กองพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดตั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการด าเนินการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม บริการนักศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการ   ของมหาวิทยาลัย การจัดท าครั้งนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การกองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ส าเร็จลุล่วงด้วยดีและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่วางไว้ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา แป้นธัญญานนท์) 

         ผู้ชว่ยอธิการบดี 
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สารบัญ 
                                                                                                                                                                            หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
ความเป็นมา 5 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค ์ ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการงานศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติ/ความเป็นมา 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
นโยบายในการด าเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

โครงสร้างงานกองพัฒนานักศึกษา 10 
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 11 
สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  งานศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี 2561 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562  

12 
14 

ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 15 
ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 16 
ส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
แผนงานที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ 22 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 27 
สรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  30 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
ส่วนที่ 3 แผนด าเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                            
โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 
โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ภาคผนวก 
 

 
 

หน้า 
 

37 
38 
 

39 
40 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ปรัชญา  
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 

ปณิธาน 
 เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งค่ังของชุมชน 
อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่ นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
พันธกิจ  

1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ
ประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 
3. ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจา กพระราชด าริ
เพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์  

1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นเพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์  
1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืน ฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติราชการงานศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทมุธาน ี

 
ประวัติ/ความเป็นมา 

งานศิลปวัฒนธรรมเดิมเป็นหน่วยประเคราะห์ ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ท าหน้าที่อนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ  
ต่อมา พ.ศ.2521 มีพระราชบัญญัติ สภาวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด ถ้าจังหวัดใดมีวิทยาลัยครูให้ส านักวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ในวิทยาลัยครู ถ้าไม่มีวิทยาลัยครูให้ส านักวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจ าจังหวัด    
         ในขณะเดียวกันมีการจัดตั้งส านักวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในหนึ่งในวิทยาลัยครูขึ้น ท าหน้าที่ ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดย ท าหน้าที่ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
        พ.ศ.2538 เปลี่ยนจากศูนย์วัฒนธรรมเป็นส านักศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
        พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชอนุญาต ให้เปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์” ส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบัน 
        15 มิถุนายน 2547 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นส านักศิลปวัฒนธรรม  
ยังท าหน้าที่เป็นส านักวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีด้วย 
        3 สิงหาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ.2560 ส านักศิลปวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ได้หน่วยงานอยู่ท่ี กองพัฒนานักศึกษา และเปลี่ยนจากส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นงานศิลปวัฒนธรรม 
        ปัจจุบัน งานศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ปรัชญา 

“สืบสานวัฒนธรรม น าภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย” 
ปณิธาน 
 “เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตส านึกในความเป็นไทยให้เกิดการด ารงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชาติและเผยแพร่สู่ประชาคม”  
อัตลักษณ์ 
 “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างจิตส านึกความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ สู่ประชาคมตามวิถีไทย”  
 
พันธกิจ 

1. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
2. สร้างจิตส านึกความเป็นไทยในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
3. พัฒนาหอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

เป้าประสงค์ 

1. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ ที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
5. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ สู่ประชาคมตามวิถีไทย 
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นโยบายในการด าเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม 
1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติสู่ประชาคม 
3. หอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 

1. บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
2. สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
3. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การท านุบ ารุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 
2. เน้นกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรม บูรณาการ ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
3. เน้นกิจกรรมและพฤติกรรมของนักศึกษาให้เข้ากับการเรียนการสอน 
4. เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยมีเครือข่าย หน่วยงานในท้องถิ่นหรือในระดับชาติ และอาเซียน 
5. เน้นกิจกรรมเผยแพร่ทางศาสนา 

กลยุทธ์การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม 
 รายงานจ านวนกิจกรรมที่มีการพัฒนา และสร้างมาตรฐานที่แสดงถึงรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลง ศิลปวัฒนธรรมในสิ่งที่ดีงาม 
อาจมีรายงานผลการประเมินกิจกรรมเพ่ิมเติม 
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 โครงสร้างงานกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานบรหิารทั่วไป งานบริการและสวัสดิการ 
นักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม 

- งานส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

- งานสร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- งานกิจกรรมวันส าคัญของไทย 

- งานพัฒนาแห่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- งานสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- งานส่งเสริมสืบสานประเพณี 
- งานบริการยืม-คืนอปุกรณ์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

- งานบริการชุมชนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- งานกิจกรรมจัดหารายได ้

- งานอ านวยการ 
- งานธุรการ 
- งานบุคลากร 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานพัสด ุ
- งานประกันคุณภาพ 
- งานพัฒนาเว็บไซด์ 
- งานอาคารและภูมิทัศน์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานบริหารความเส่ียง 
- งานจัดการความรู ้

 
 

งานกิจการนักศึกษา 
และศิษย์เก่าสัมพันธ ์

- งานให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
- งานให้บริการข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา 
- งานจัดหารงาน 
- งานเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมือ่ส าเร็จ

การศึกษา 
- งานบริการนักศึกษาที่มีความบกพร่อง 
- งานสรรหาผู้สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
- งานจัดกิจกรรม/โครงการ 
- งานทรานสคริปกิจกรรม 
- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานออกหนังสือรับรองความประพฤตินกัศึกษา 
- งานจัดหาทุนการศึกษา 
- งานเครือข่ายนักศึกษา 
- งานจิตอาสา 
- งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์

- งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- งานประสานงานหอพกันักศึกษา 
- งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 
- งานบริการพัสดุและไปรษณีย ์
- งานนักศึกษาวิชาทหาร 
- งานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
- งานบริการยืม-คืน เครื่องหมาย

ต่างๆ  
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บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

งานบรหิารงานทั่วไป งานกิจการนักศึกษา 
และศิษย์เก่าสัมพันธ ์

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
 

งานศิลปวัฒนธรรม 

1. น.ส.มาส ดอกสร้อย 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

2. นายมาโนช เงาภู่ทอง 
(พนักงานการศึกษา 3 ส) 

3. น.ส.เพียงใจ เสือเอก 
 (เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป) 
4. นายอานนท์ มีสมบัติ

(นักวิชาการศึกษา) 
5. นางน้ าเพชร เชี่ยวชาญ   

(แม่บ้าน) 
 

 
 
 

1. น.ส.กัลยา นันท์ส าเภา 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

2. น.ส.ศิรินันท์ จันทร์โฉม 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

3. นางดาลัด แหว้เพ็ชร 
(นักวิชาการศึกษา) 

1. น.ส.บัวทิพย์ บุญประเสริฐ 
(นักวิชาการศึกษา) 

2. น.ส.มลิวรรณ พันธ์ภักดิ ์
  (นักวิชาการศึกษา) 

3. นางเพ็ญพนา เครือเมฆเมฆ 
(นักวิชาการศึกษา) 

1. 4. น.ส. สุนิสา คงทอง 
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี) 

2. 5 .น.ส.ธัญญาภรณ์ บุญเพิ่ม 
(นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี) 

 
 

1. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ ์
   (นกัวิชาการศึกษา) 

2.   นางสาวปรีญา สขุประเสริฐ 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 
รองอธิการบดี 
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สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  งานศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี 2561 

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการ วันที ่

การด าเนินงานตาม
แผนงาน 

งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนิน  
การส าเร็จ 

ร้อยละ อนุมัติ ใช้จริง ร้อยละ 

1.ร้อยละความส าเร็จของโครงการแผนท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ปะและวัฒนธร ร มที่ มี ผ ล ก า ร
ด าเนินการบรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อย 80 

2.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

1.โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2560 

20-22 พ.ย. 60  100 145,000 145,000 100 

2.โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2560 1-5 ธ.ค. 60  100 35,000 35,000 100 
3.โครงการงามอย่างไทยวไลอลงกรณ์ 14 ก.พ. 61  100 20,000 18,630 93.15 
4.โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 27 ก.พ. 61  100 650,000 65,000 100 
5.โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา 

14-18 ก.ย. 61  100 180,000 180,000 100 

6.โครงการสืบสานประเพณีสงกราต์ “ถนน
ข้าวแช่” จ.ปทุมธานี 

11 เม.ย 61  100 35,000 35,000 100 

7.โครงการวันเจ้าฟ้า 4-5 ก.พ. 61  100 20,000 20,000 95.45 
8.โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา  28 ก.ค. 61  100 42,780 42,780 100 
9.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  26 ก.ค. 61  100 50,000 50,000 100 
10.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 30-31ก.ค. 61  100 31,000 31,000 100 
11.โครงการวันแม่แห่งชาติ 11-12 ส.ค. 61  100 97,810 96,250 98.41 
12.โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม 14 ส.ค. 61  100 60,000 60,000 100 
13.โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม 14 ส.ค. 61  100 45,000 45,000 100 
14.โครงการงานบริหารส านักงาน ต.ค. 58 – ก.ย. 61  100 120,000 120,000 100 

    785,000 779,111 99.24 
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  งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ปีงบประมาณ 2561 งานศิลปวัฒนธรรม น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินงานแต่ละโครงการในปีงบประมาณ 2560 มาจัดท าแผนปฏิบัติการและ
กิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่างบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ และการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุม
ทุกคณะ มีบางกิจกรรมที่จัดซ้ าซ้อนกับคณะ ดังนั้น ในปีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จึงได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณให้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการ
วันลอยกระทง ในปี 2560 ใช้งบประมาณ จ านวน 135,000 บาท ได้ปรับเพิ่มงบประมาณเป็น 145,000 บาท  โดยได้รับงบประมาณรายได้ในการจัดกิจกรรม  รวมถึงได้มีการวางแผนโครงการ/
กิจกรรมให้มีความครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมที่จัดซ้ าซ้อนกับคณะ  

งานศิลปวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น  โครงการลอยกระทงประจ าปี 2560 ใช้
งบประมาณในการด าเนินงาน 135,000 บาท ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  ได้เพ่ิมงบประมาณมากกว่าปี 256 1  งบประมาณในการด าเนินงาน 
145,000 บาท และเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดินที่ไม่สามรถเบิกจ่ายได้  จึงปรับปรุงแผนงบประมาณบางส่วนมาใช้ในงบรายได้   และปรั บเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น  ระยะเวลาการจัดงานเพ่ิมจาก 1 วัน  เป็นใช้ระยะเวลาจัดกิจกรรม 3 วัน และการประกวดมีความหลากหลาย เพ่ิมรางวัลในการประ กวด  มีการจัดสรร
งบประมาณให้มากกว่าเดิมและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม  ให้ครอบคลุมและลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกับคณะและหน่วยงานอ่ืนๆ     

2. การปรับปรุงด้านสถานที่การจัดกิจกรรม/โครงการ 

  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ใช้สถานที่ ณ บริเวณเรือนไทย มีการจัดสายตักบาตรพระ
ข้าวสารอาหารแห้ง จ านวน 7 สาย ซึ่งจ านวนคนตักบาตรจ านวนมาก ท าให้การตักบาตรใช้เวลาค่อนข้างมาก พระท่ีบิณฑบาตมาจาก 5 วัดในจังหวัดปทุมธานี ท าให้พระแต่
ละวัดไม่ทราบสายของท่าน จึงท าให้ไม่เป็นระบบ นักเรียนโรงเรียนสาธิตไม่ทันเข้าเรียน จึงน าผลของงานวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มาปรับปรุงการด าเนินงานโครงการวัน
แม่แห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหอประชุมวไลยอลงกรณ์ฯ มีการประชุมเตรียมงานซึ่งเอาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่จะส่วนงาน และมีเจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่ได้รับมอบหมายประจ าหน้าที่ งานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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แผนปฏิบัติราชการงานศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏบิัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของแผน 
 1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
 3. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
 3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ร้อยละโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่ด าเนินการตามแผน ต่อโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการ 
ด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมตอ่สาธารณชนทีบ่รรจุในแผน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
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ความเชื่อมโยง 
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา   
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ 
ปี พ.ศ. 2562-2564 

แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ์ 
ปี งบประมาณ 2562 

ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาแห่งการเรียนรู้   
โดยให้ความส าคัญ ทั้ง
การศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือก           
ไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพ       
ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตโดยมีความใฝ่รู้และ
ทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที ่ 
ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
เกษตร อุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ 

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้
มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถ ใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคณุภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

นโยบายข้อ 6 การส่งเสริม
เครือข่ายมหาวิทยาลยั      
เป็นกลไกส าคญัใน              
การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือด าเนินการ ตาม
โจทย์ ในการพัฒนาประเทศ
และเครือข่ายผลักดันประเด็นท่ี
สถาบันอุดมศึกษาต้องการให้
ส่วนกลางเข้าไปช่วยสนับสนุน
โดยเครือข่ายเป็นกลไกในการ
เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ
และภาคส่วนตา่งๆ ในพื้นที่
และประเทศ 

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
1.รอยต่อการศึกษาระดบัอ่ืน 
7.เครือข่ายอุดมศึกษา 
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
9.โครงสรา้งพื้นฐานการ
เรียนรู ้
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายข้อ 1 เร่งสร้าง
ผลงานการพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงประจักษ ์
 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิต
บัณฑิตโดยกระบวน        
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูป แบบประชารัฐเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา   
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ 
ปี พ.ศ. 2562-2564 

แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ์ 
ปี งบประมาณ 2562 

 
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริมการเรียนรู้   
ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถ    
มีความรู้ และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม    
การจ้างงานในอนาคต      
ปรับกระบวนการเรียนรู้   
และหลักสตูรให้เช่ือมโยงกับ       
ภูมิสังคมโดยบูรณาการ
ความรู้และคณุธรรม เข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนท้ังในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝเ่รียนรู้          
การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน และนอก
โรงเรียน 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา   
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ 
ปี พ.ศ. 2562-2564 

แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ์ 
ปี งบประมาณ 2562 

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทยและภาษาถิ่น       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง           
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ
ในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่า                 
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

       นโยบายข้อ 1 เร่งสร้าง
ผลงานการพัฒนาท้องถิน่ใน
เชิงประจักษ ์ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์ประเทศ โดย
บูรณาการงานพันธกิจ
สัมพันธ์ (University 
Engagement) ทั้งในส่วน
ของการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
รณรงค์ สร้างจิตส านึก    
ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้
ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
และเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาล  
แนวทางพัฒนา  
1.ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุน
พัฒนาประเทศผ่าน
สถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกการด าเนินงานใน 3 
โครงการ ได้แก่  
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
เพื่อให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความ

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
2. การแก้ไขปัญหา
อุดมศึกษาปัจจุบัน  
- การจัดสถาบัน 
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม  
3. ธรรมาภิบาลและ  
บริหารจดัการ  

นโยบายข้อที ่4 พัฒนา
มหาวิทยาลยัสีเขยีวท่ีมี
ธรรมาภิบาลและเป็น
องค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ        
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลยั 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา   
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ 
ปี พ.ศ. 2562-2564 

แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ์ 
ปี งบประมาณ 2562 

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัวมี
ขนาดเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2.ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสร้างกลไกใน
การติดตามตรวจสอบการเงิน 
การคลังภาครัฐ  
5.ป้องกันและปราบปราม  การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.ปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัยเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนา
ข้าราชการ  
3. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
วางระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพื้นที ่

พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  
1.2 โครงการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยัสู่มหาวิทยาลยั
ระดับโลก 
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ใน
อุดมศึกษาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 
 

4.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 - การพัฒนามหาวิทยาลัย
รัฐกลุ่มใหม ่
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา   
ระยะยาว ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ 
ปี พ.ศ. 2562-2564 

แผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    

วไลยอลงกรณ์ 
ปี งบประมาณ 2562 

 5. การบูรณาการโครงสรา้ง
พื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) ส าหรับ
ภาครัฐ (Government 
Shared Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง” 
และ“สร้างความตระหนักรู้” 
เพื่อป้องกันการทุจริต 
10.การพัฒนากระบวนการ
จัดท านโยบายสาธารณะรวมถึง
กฎหมาย กฎระเบียบ ให้มี
คุณภาพและมสี่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน  
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  ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
ที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี  1 
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวน        
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
(Productive Learning)  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 
การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ รณรงค์ 
สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม การ
เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

นโยบายสภาฯข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ ์

ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

     11 
    ผลงาน 

● คณะครุศาสตร ์ นายกิตตภิัค สุดสะกร ี งานศิลปวัฒนธรรม  
กองพัฒนานักศึกษา 
นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ ์
น.ส.ปรญีา  สุขประเสริฐ 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี● คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

● คณะวิทยาการจัดการ นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที 
● คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.นพรัตน ์ ไวโรจนะ 

น.ส.เบ็ญจมาศ  นามณรงค์ 
● คณะสาธารณสุขศาสตร์ อ.ดร.นิพนธ ์มานะสถิตพงศ ์
● คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น.ส.อุษา วิลาวรรณ ์
● คณะเทคโนโลยีการเกษตร น.ส.ชุติมา ค าขันธ์ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ น.ส.จิราภรณ์ ศรีวันนา 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว อ.กีรฉัตร วันช่วย 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป นางนวลวรรณ ทิพย์สุมณฑา 
● งานศิลปวัฒนธรรม นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ ์

 
4.2 จ านวนเงินรายได้ที่

เกิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม      ที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 

10 
    ล้านบาท 

● งานบริหารทรัพยส์ินและรายได ้  งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 
นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ ์
น.ส.ปรญีา  สุขประเสริฐ 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี
รองอธิการบด ี● งานศิลปวัฒนธรรม นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ ์
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ส่วนที่ 2 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
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งานศิลปวัฒนธรรมได้มีการปรับปรุงแผนการจัดโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  

 2.1.1 โครงการประเพณีวันลอยกระทง งบประมาณ ประจ าปี 2561 ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณแผน่ดนิ 
และงบประมาณรายได้ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เนื่องจากได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  ได้ลดงบประมาณน้อยกว่าปี 2560 ซึ่งใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) งานศิลปวัฒนธรรมได้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานโดยรับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานทรัพย์สินและรายได้
ในการสนับสนุนค่ารางวัล จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)และเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  ใช้ระยะเวลาจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 3 วัน  
ระยะเวลาการจัดการประกวดมีความหลากหลาย เพิ่มรางวัลในการประกวด  ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ให้ครอบคลุมและลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกับคณะและหน่วยงานอ่ืนๆ 

      2.1.2 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 มีการปรับปรุงโครงการและปรับโอนงบประมาณจากปีนี้ไม่สามารถเข้าร่วมขบวนแห่หางหงส์ธงตะขาบ เพื่อร่วมขบวนแห่
ทางวัฒนธรรม  ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ส าราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี ประจ าปี 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ในพฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 งานศิลปวัฒนธรรมได้ปรับปรุงแผนการด าเนินงานโดยโอนงบประมาณโครงการประเพณีวันสงกรานต์จ านวน10,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มายังโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมแสดงงานมหกรรม/รณรงค์ “ส่งเสริมความปลอดภัยในอาหาร จังหวัดปทุมธานี” 

   2.1.3 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Universty of Management and Economics (UME)  
ประเทศกัมพูชา   ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 171,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท) เนื่องจากได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  ได้ลด
งบประมาณน้อยกว่าปี 2562   มาจัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศไทย – 
เวียดนาม  วันที่21 – 24 เมษายน 2562  ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 130,000บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาท)    
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โครงการกองพัฒนานักศึกษาภายใตแ้ผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปงีบประมาณ 2562 
แผนงานที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

โครงการหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

1.เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสรมิ
ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชน 
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้นักศึกษา 
และบุคลากรได้มีส่่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมตามประเพณีไทย 
3.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจติส านกึ
ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ประเพณีวันลอยกระทง       
(งบแผ่นดิน) 
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.คะแนนความพึง
พอใจ 

1. ร้อยละ 90 
2. ไม่น้อยกว่า 
3.51 

115,000 20-22 พ.ย.61 เบญจภคัค ์

 

1.เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสรมิ
ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชน 
2.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้นักศึกษา 
และบุคลากรได้มีส่่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมตามประเพณีไทย 

2. ประเพณีวันลอยกระทง       
(งบรายได้) 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.คะแนนความพึง
พอใจ 

1. ร้อยละ 90 
2. ไม่น้อยกว่า 
3.51 

10,000 20-22 พ.ย.61 เบญจภคัค ์
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โครงการหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

3.เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจติส านกึ
ในการรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ตระหนัก เห็นความส าคัญ และ
คุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ปทุมธาน ี
2 เพื่อส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต์ และใหค้นรุน่
หลังไดส้ืบสานต่อไป 

3. สงกรานต์ประจ าปี 
2562 (งบแผ่นดิน) 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.คะแนนความพึง
พอใจ 

1. ร้อยละ 90 
2. ไม่น้อยกว่า 

3.51 

20,000 10-15 เม.ย.62 เบญจภคัค ์

 

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ตระหนัก เห็นความส าคัญ และ
คุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ปทุมธาน ี
2 เพื่อส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต์ และใหค้นรุน่
หลังไดส้ืบสานต่อไป 

4. สงกรานต์ประจ าปี 
2562 (งบรายได้) 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  
2.คะแนนความพึง
พอใจ 

1. ร้อยละ 90 
2. ไม่น้อยกว่า 

3.51 

10,000 10-15 เม.ย.62 เบญจภคัค ์

 

1.เพื่อให้ผุ้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดล มหิตลาธิเบศรามาธิบดี   
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร 

5. เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 18,000   3-5  ธ.ค  61 เบญจภคัค ์
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โครงการหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 

1.  เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-    
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร              
พระมหากรุณาธคิุณ 
 2.  เพื่อให้ผู้บริหาร  คณาจารย์  
บุคลากร  นักศึกษา  และนักเรียน
โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม-
ราชูปถัมภ์  ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึก    
ในพระมหากรณุาธิคณุ  และ
กิจกรรมจติอาสา  “เราท าความดี
ด้วยหัวใจ 

6. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ์ฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 50,000 28 ก.ค.62 เบญจภคัค ์

 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และ
นักศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤมบิ
นทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร 

7. น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 18,000 ต.ค.61 เบญจภคัค ์

 

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน

8. เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 18,000 ส.ค.62 เบญจภคัค ์
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โครงการหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณไ์ด้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
 

 

1.เพื่อเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมให้คง
อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป 
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  

9. สืบสานงานศลิปะ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 61,000 ก.ย.62 เบญจภคัค ์

 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในการจดัท าพาน
ดอกไม้ประเภทสวยงาม ความคิด
สร้างสรรค์ และส่งประกวด 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความ
เคารพนอบน้อม และแสดงความ
กตัญญูเวทิตาต่อครู-อาจารย ์
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

10. ประกวดพานดอกไม้
ไหว้คร ู

1. จ านวนนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 
90 
2. จ านวนพานที่
ได้รับรางวัล 2 
ประเภท 6 รางวัล 

1. ร้อยละ 90 
2. 2 ประเภท
การประกวด
และ ได้รับ
รางวัล 6 รางวัล 

12,000 ก.ย.62 เบญจภคัค ์

4.2.1 โครงการ สร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

1.พัฒนาเครือข่ายและ
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

จ านวนเครือข่าย 1 เครือข่าย 50,000 ต.ค.61-ก.ย.62 เบญจภคัค ์
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โครงการหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

2.เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ        
                                                               

 

1. เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู้
นานาชาติ 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ให้ได้รับประสบการณ์ตรงการศึกษา
ดูงานแหล่งเรยีนรู ้
 

1. เผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนเครือข่าย 1 เครือข่าย 130,000 ต.ค.61-ก.ย.62 เบญจภคัค ์

 
 1.เพื่อเป็นท่ีศึกษารวบรวมแหล่ง
ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 

2. วารสารวัฒนธรรม ร้อยละความส าเรจ็ 1 เล่ม 7,000 ส.ค.62 เบญจภคัค ์

4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูแนวคิด
ทางด้านวัฒนธรรม 

2.เพื่อเผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น
ให้กับผู้ที่สนใจ 

3.เพือ่สร้างสรรคผ์ลงานด้าน
วัฒนธรรมไทย 

1. สร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนผลงาน 1 ผลงาน 56,000 มี.ค.62 เบญจภคัค ์

 



30 
 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

โครงการหลัก วัตถุประสงค ์ กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผลการบริหารบริหารส านักงาน 

 

1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
2.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. บริหารงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 80 120,000 ก.ย.61-ต.ค.62 เบญจภคัค ์
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สรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ฯ   

แผนงาน 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก       
ผลผลิต ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

อื่น ๆ แผ่นดิน รายได้ รวมท้ังสิ้น 
4.2.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 1 ประเพณีวันลอยกระทง (งบแผ่นดิน)  115,000  115,000 
กิจกรรมที่ 2 ประเพณีวันลอยกระทง (งบรายได้)   10,000 10,000 
กิจกรรมที่ 3 สงกรานต์ ประจ าปี 2562 (งบแผ่นดิน)  20,000  20,000 
กิจกรรมที่ 4 สงกรานต์ ประจ าปี 2562 (งบรายได้)   10,000 10,000 
กิจกรรมที่ 5 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  18,000  18,000 
กิจกรรมที่ 6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 7 น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ  18,000  18,000 
กิจกรรมที่ 8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ  18,000  18,000 
กิจกรรมที่ 9 สืบสานงานศิลปะ  61,000  61,000 
กิจกรรมที่ 10 ประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู  12,000  12,000 
โครงการสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถื่นในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ  50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม   130,000 130,000 
กิจกรรมที่ 3 วารสารวัฒนธรรม  7,000  7,000 
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4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม  56,000  56,000 

รวมงบประมาณแผนงาน  425,000 150,000 575,000 
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน     
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานศิลปวัฒนธรรม  120,000   

รวมทุกแผนงาน  120,000   
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส านักศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โครงการ วันท่ี 
การด าเนินงานตามแผนงาน งบประมาณ ผลการด าเนินกจิกรรม 
ด าเนินการ

ส าเร็จ 
ร้อยละ อนุมัต ิ ใช้จริง ร้อยละ 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

ค่าเฉลี่ย 

1 . ร้ อ ย ล ะ คว าม ส า เ ร็ จ ขอ ง
โครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่
มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 

3. ร้ อ ย ล ะ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ร้อยละความส า เร็ จของ
โครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

 

1.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบแผน่ดิน) 20-22 พ.ย.62  100 109,585 109,585 100.00 4.60 92.00 
2.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบรายได้) 20-22 พ.ย.62  100 10,000 10,000 100.00 4.60 92.00 
3.โครงการประเพณีสงกรานต์  10 เม.ย.62  100 20,000 20,000 100.00 4.73 94.60 
4.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่รัชกาล
ที่ 9 (งบแผ่นดิน)                                                                                                                                                                                      

5 ธ.ค. 62  100 18,000 17,990 99.94 4.58 91.60 

5.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

26 ก.ค.62  100 50,000 50,000 100.00 4.75 95.00 

6.โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

12 ต.ค. 62  100 18,000 17,999 99.99 4.59 91.80 

7.กิ จ ก รรม เฉลิ มพระ เกี ย รติ สม เด็ จพระนาง เ จ้ า นา ง 
สิริกิต์ พระบรมราชินีนารถฯ 

6 ส.ค. 62  100 18,000 18,000 100.00 4.80 96.00 

8.โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 3 เม.ย. 62  100 61,000 61,000 100.00 4.75 95.00 
9.โครงการประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู 25 ก.ค. 62  100 12,000 12,000 100.00 4.60 92.00 
10.โครงการพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

5-6 ก.ค. 60  100 29,997.12 29,997.12 100.00 4.67 93.50 

11.โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย 4-5 ก.ค. 60  100 140,000 138,910 99.22 4.77 95.50 
12.โครงการวารสารวัฒนธรรมท้องถิ่น 31 ก.ค. 60  100 7,000 7,000 100.00 4.80 96.00 
13.โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม   100 56,000 56,000 100.00 4.75 95.00 
14.โครงการงานบริหารส านักงาน (งบรายได้) ต.ค. 61 – 

ก.ย. 62 
 100 145,417.88 145,417 0.88 5.00 99.99 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    695,000 693,898 99.84   
 หมายเหตุ  โครงการ/กิจกรรมด้านท าบุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 14 โครงการ ( หมายเลข 1- 14) 
โครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  จ านวน 9 โครงการ ( หมายเลข  1,3,4,5,6,8,9,10,11) 
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 การน าผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการน าผลการด าเนินงานของปี 2561 มาปรับปรุงแผนปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงแผนการจัดโครงการให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ดังนี้ 

1. การปรับแผนการด าเนินงาน โดยการปรับลดงบประมาณเพื่อการด าเนินงานโครงการประเพณี     วันลอยกระทง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
2560 จ านวน 145,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2561 ใช้งบประมาณการด าเนินงาน งบแผ่นดิน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) และ งบรายได้ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เป็นค่าสนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน)  

2. การปรับแผนการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ด าเนินการการจัดวันเดียวกัน โดยให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งงานศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุน
และจัดสรรงบประมาณ การจัดกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ระยะเวลาการจัดการประกวดมีความหลากหลาย      มีการเพิ่มรางวัลในการประกวด  ทั้งนี้
กิจกรรมที่ความครอบคลุมและลดความซ้ าซ้อนกับคณะและหน่วยงานอ่ืนๆ 

3. การปรับแผนการด าเนินกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ ไปเป็นกิจกรรมอ่ืน คือ กิจกรรมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากวันที่ 11 
เมษายน 2562 เป็นวันที่มหาวิทยาลัยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานศิลปวัฒนธรรมจึงโอนงบประมาณจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไปยังโครงการโครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมแสดงงานมหกรรม/รณรงค์ “ส่งเสริมความปลอดภัยในอาหาร จังหวัดปทุมธานี” 

4. การปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมไม่ครบ
ทุกคณะ/วิทยาลัย งานศิลปวัฒนธรรมจึงได้ปรับปรุงแผนการประชุมสัมพันธ์ โดยการเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งอย่างสม่ าเสมอ และ เชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเป็น
สมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย  

5. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ปีงบประมาณ 2563                    งานศิลปวัฒนธรรมได้ก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม         การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนให้
มากข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมให้กับชุมชน 

6. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา โดยใช้
งบประมาณประจ าปี 2561 ซึ่งการเดินทางไปประเทศกัมพูชาใช้โดยรถยนต์ท าให้การเดินทางใช้เวลานาน ไม่สะดวกในการเดินทางถนนช า รุดเสียหายการสัญจรล าบาก งาน
ศิลปวัฒนธรรมมีการปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ 2562 โดยมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประทศ – เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 เนื่องจากได้น าผลการ
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ประเมินมาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  โดยใช้วิธีการเดินทางโดยสายการบิน  โดยลดระยะเวลาในการเดินทางท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
เวียดนาม เร่ืองอาหาร ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ได้เรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติประเทศพื้นบ้าน  และมีการการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 
ในปี 2561 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมไม่ครบทุกคณะ ในปีงบประมาณ 2562 จึงมีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาแต่ละคณะและ

จัดกิจกรรมให้แต่ละคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการในแต่ละครั้ง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย  
1. มหาวิทยาลัยฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงามตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ 2562   งานศิลปวัฒนธรรม สรุปต่อคณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
2. การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีการปรับแผนโดยมหาวิทยาลัยฯ  ได้เพิ่มกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยเข้าไปมีส่วนร่ วมกับชุมชนมากขึ้นใน

ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมให้กับชมชน  
3. มหาวิทยาลัยฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ 2562 สรุปต่อคณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
งานศิลปวัฒนธรรม มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  

ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
มีการประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนโดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม  2561 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการก าหนด

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมทบทวน ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. ด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. รายงานแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  เพื่อที่จะสามารถประเมินความส าเร็จได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม/โครงการก่อนที่จะจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ส่วนที่ 3 
แผนด าเนินโครงการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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กิจกรรมย่อย 
เป้าหมาย ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค. – มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
งบประมาณ

รวม 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
แผนงาน 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก 
ผลผลิต ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
งานสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการบริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

            

กิจกรรมที่ 1 ประเพณีวันลอย
กระทง (งบแผ่นดิน) 

1 ครั้ง 115,000 1 115,000       เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 2 ประเพณีวันลอย
กระทง (งบรายได้) 

1 ครั้ง 10,000 1 10,000       เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 3 สงกรานต์ 
ประจ าปี 2562 (งบแผ่นดิน) 

1 ครั้ง 20,000   1 20,000     เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 4 สงกรานต์ 
ประจ าปี 2562 (งบรายได้) 

1 ครั้ง 10,000   1 10,000     เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 5 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 

1 ครั้ง 18,000 1 18,000       เบญจภัคค์ 
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กิจกรรมย่อย 
เป้าหมาย ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค. – มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
งบประมาณ

รวม 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 6 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ 

1 ครั้ง 50,000       1 50,000 เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 7 น้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ฯ 

1 ครั้ง 18,000 1 18,000       เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ 

1 ครั้ง 18,000       1 18,000 เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 9 สืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรม 

1 ครั้ง 61,000       1 61,000 เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 10 ประกวดพาน
ดอกไม้ไหว้ครู 

1 ครั้ง 12,000       1 12,000 เบญจภัคค์ 

โครงการสร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่าย
และกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1 
เครือ
ข่าย 

50,000  17,500  27,500  37,500 1 50,000 เบญจภัคค์ 

กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

1 
เครือ
ข่าย 

130,000  45,500  71,500  97,500 1 130,000 เบญจภัคค์ 
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กิจกรรมย่อย 
เป้าหมาย ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(ต.ค.-ธ.ค.61) (ม.ค. – มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62) (ก.ค.-ก.ย.62) 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
งบประมาณ

รวม 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 วารสาร
วัฒนธรรม 

1 เล่ม 7,000       1 7,000 เบญจภัคค์ 

โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กิจกรรมที่ 1 สร้างสรรค์
ผลงานศิลปวัฒนธรรม 

1 
ผล 
งาน 

56,000   1 56,000     เบญจภัคค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน   
กิจกรรมที่ 2 บริหารส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 

12 ครั้ง 120,000 3  3  3  3  เบญจภัคค์ 
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ภาคผนวก 
แบบ กนผ.01 
แบบ กนผ.02 
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