
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนการ 
การคิดรอบ : รอบปีการศึกษา 2560 (1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 าเนินงาน 
 ข้อ 1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ก ากับ ดูแล 
ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นในทศิทางที่ถูกต้อง ท าหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2562 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดบทบาทหน้าที่เก่ียวกับการ
บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์  ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ  เลขที่ 1101/2561 ลงวันที่ 
6 พฤษภาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 4.1.1(1)) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่ 1174/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 4.1.1(2)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่ 
1101/2561 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 

4.1.1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่ 
1174/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

 ข้อ 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

งานศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ของงานศิลปวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.2(1)) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงาน/ผู้รายงาน/ผู้ก ากับติดตาม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 9/2561 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้อง สสร.
302 ชั้น 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)) 

ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณจ านวน
545,00.0 บาท มีการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท เพื่อให้คณะ/
วิทยาลัย ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ 4 ตัวชี้วัด
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผน 
1. เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับสากล 
3. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้ 
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 เครือข่าย 
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ร้อยละโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่

ด าเนินการตามแผน ต่อโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชนที่
บรรจุในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ก าหนดไว้ในเล่มแผนปฏิบตัิการ งาน
ศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้น าเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 วันศุกรท์ี่ 14 ธันวาคม 2561 (เอกสารหมายเลข 4.1.2(4)) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.2(1) 4.1.2(1) ประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561  
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

4.1.2(2) 4.1.2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คร้ังที่ 9/2561 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 
2561 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

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

ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  

 

 ข้อ 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้าน

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

โดยมีการด าเนินงานดังนี้  
1. มีการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการก ากับติดตามโครงการและ

กิจกรรมตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีผู้ก ากับติดตามดูแลตัวบ่งชี้วัด ติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมระหว่างการด าเนินงาน 

มีการติดตามผลการด าเนินงานโดยก าหนดข้อตกลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละโครงการต้องด าเนินการ
สรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม และน ารายงานสรุปผลโครงการ (กนผ.05) ให้แก่คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อ านวยการงานศิลปวัฒนธรรมในทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น
โครงการภายใน 30 วัน  (เอกสารหมายเลข 4.1.3(2)) 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ (VRU 
Project Monitoring System) เพื่อด าเนินการติดตามผลการการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมรวมถึง
งบประมาณของงานศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการควบคุมก ากับติดตาม และ
รายงานผลในทุกไตรมาส และสรุปผลการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 4.1.3(3)) 

4. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  งานศิลปวัฒนธรรมรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 1,ไตรมาส 2,       
ไตรมาส 3, ไตรมาส 4 (รอบ 3 เดือน , 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน) เสนอต่อคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 
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และกองนโยบายและแผนรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
4.1.3(4)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.3(1) แผนปฏบิัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  
4.1.3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์  

4.1.3(3) ระบบรายงานการติดตามผลการด าเนินโครงการและงบประมาณ  
(VRU Project Monitoring System) 

4.1.3(4) รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 แล้วนั้น หลังจากที่ได้ด าเนินโครงการตามแผนเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 5/2561 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการด้ านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้  (เอกสารหมายเลข 4.1.4(1)) 

ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

1.ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการด าเนนิการ
บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
 

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

14 โครงการ 
คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

บรรลุ 

2.จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ  

1 เครือข่าย 4 เครือข่าย บรรลุ 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า คิดเป็น บรรลุ 
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ของโครงการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ร้อยละ 80 ร้อยละ100.00 

ร้อยละโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ต่อสาธารณชนที่ด าเนนิการตามแผน 
ต่อโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
บริการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ต่อสาธารณชนทีบ่รรจุในแผน  

ไม่น้อยกว่า 
80 
 

9  โครงการ 
คิดเป็น 

ร้อยละ 100 

บรรลุ 

 
1. ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผลการ

ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังนี้ 
 1.1 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย 

University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา  วันที่ 14-18 กันยายน 
2561 ณ ประเทศกัมพูชา ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ   ร้อยละ 95.80  

 1.2 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 
วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้
ของโครงการ ร้อยละ 91.80  

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

 1.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 5 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ ร้อยละ 91.60  

 1.5 โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 92.40  

 1.6 โครงการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ วันที่ 
3 -5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รางวัลชมเชยจากการประกวด
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
ร้อยละ 93.5 

 1.7 โครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2562 วันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 95 

 1.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive Park hall 
ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 95 
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 1.9 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 94.6 

 1.10 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม วันที่ 
21 – 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES  (VNU-
USSH)  ประเทศเวียดนาม ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 95.5 

 1.11 กิจกรรมท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม ร้อยละ 90 

 1.12 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร    
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม ร้อยละ 95  

 1.13 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประจ าปี 2562 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม ร้อยละ 92  

 1.14 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม ร้อยละ 96  

2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ค่า
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 

 ผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการเครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ จ านวนเครือข่ายในต่างประเทศ จ านวน 2 เครือข่าย และจ านวน
เครือขา่ยในประเทศ 2 เครือข่าย บรรลุเป้าหมาย  รายละเอียดดังนี้ 

จ านวนเครือข่ายในต่างประเทศ จ านวน 2 เครือข่าย 
 1. เครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ  

ณ มหาวิทยาลัย University of Management and Economics (UME) เมืองพะตะบอง ประเทศ
กัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2561 ณ ประเทศกัมพูชา 

 2. เครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศไทย – 
เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยUNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES  
(VNU-USSH)  ประเทศเวียดนาม 

จ านวนเครือข่ายในประเทศ 2 เครือข่าย  
 1. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่ง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสิริราชภัฏ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก 

 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตั้ง
เบิกงบประมาณแผ่นดิน  544,988 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จาก
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 545,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 
บรรลุเป้าหมาย ตั้งเบิกงบประมาณรายได้ 148,910 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.27 นอกจากนี้ ในการด าเนินงาน
ระหว่างปีได้มีการน าผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างที่ได้ด าเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุง
การด าเนินงานโครงการอ่ืนๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 4.1.4(2)) 

 
รายละเอียดการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
จัดสรร ต้ังเบิก คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 545,000 544,988 12 100.00 
งบประมาณรายได้ 150,000 148,910 1,090 99.27 

4. ร้อยละความส าเร็จของโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  ดังนี้ 

 4.1 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย 
University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา  วันที่ 14-18 กันยายน 
2561 ณ ประเทศกัมพูชา ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ   ร้อยละ 95.80  

 4.2 โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561ณ หอ 
ประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตาม
ตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 91.80  

 4.3 โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี  2561วันที่  20 -22พฤศจิกายน 2561             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ  
ร้อยละ 92.00  

 4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  วันพุธที่ 5 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการ ร้อยละ 91.60  

 4.5 โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร  วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 92.40    

 4.6 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive Park hall 
ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 95 
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 4.7 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 94.6 

 4.8 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม วันที่ 
21– 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES  (VNU-
USSH)  ประเทศเวียดนาม ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 95.5   

 4.9 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม ร้อยละ 95  

 4.10 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของกิจกรรม ร้อยละ 96 (เอกสารหมายเลข 4.1.4 (3)) 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 5/2561 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

4.1.4(2) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1.4(3) รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จของตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนด้านศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ปีงบประมาณ 2562 งานศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เพื่อร่วมพิจารณาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการด าเนินงานแต่ละโครงการในปีงบประมาณ 2561 มาจัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรม/
โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยผลประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า
งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ และการจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกคณะ มีบางกิจกรรมที่จัด
ซ้ าซ้อนกับคณะ ดังนั้น ในปีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงได้จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณให้เพิ่มขึ้น เช่น โดยได้รับงบประมาณรายได้ในการจัดกิจกรรม รวมถึงได้มีการ
วางแผนโครงการ/กิจกรรมให้มีความครอบคลุมทุกคณะและลดกิจกรรมที่จัดซ้ าซ้อนกับคณะ โดยมีตัวแทน     
7 คณะ และ 1วิทยาลัย น าเสนอกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข 4.1.5(1)) 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบเดิม 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแบบใหม่ 

 
 

มหาวิทยาลัย มีการประเมินแต่ละโครงการ  โดยน าผลการประเมินแต่ของโครงการในปีงบประมาณ 
2561 มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2561 วัน
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา เร่ืองของการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแต่
ละโครงการ  โดยน าไปปรับปรุงใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี 2562    
(เอกสารหมายเลข 4.1.5(2)) 
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การน าผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน 
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการน าผลการด าเนินงานของปี 2561 มา

ปรับปรุงแผนปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงแผนการจัดโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน  ดังนี้ 

1. การปรับแผนการด าเนินงาน โดยการปรับลดงบประมาณเพื่อการด าเนินงานโครงการประเพณี     

วันลอยกระทง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2560 จ านวน 145 ,000 บาท (หนึ่ง

แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2561 ใช้งบประมาณการด าเนินงาน งบแผ่นดิน  

115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ งบรายได้ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ

ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ เป็นค่าสนับสนุนเงินรางวัล จ านวน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

2. การปรับแผนการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ด าเนินการการจัดวันเดียวกัน โดยให้แต่ละคณะ/

วิทยาลัย มีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งงานศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ การ

จัดกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ระยะเวลาการจัดการประกวดมีความหลากหลาย      

มีการเพิ่มรางวัลในการประกวด  ทั้งนี้กิจกรรมที่ความครอบคลุมและลดความซ้ าซ้อนกับคณะและหน่วยงาน

อ่ืนๆ 

3. การปรับแผนการด าเนินกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ ไปเป็นกิจกรรมอ่ืน คือ กิจกรรมโครงการ

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากวันที่ 11 เมษายน 2562 เป็นวันที่

มหาวิทยาลัยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานศิลปวัฒนธรรมจึงโอนงบประมาณจ านวน 10,000 บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไปยังโครงการโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมแสดงงาน

มหกรรม/รณรงค์ “ส่งเสริมความปลอดภัยในอาหาร จังหวัดปทุมธานี” 

4. การปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 พบว่า จ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศิลปวัฒนธรรมไม่ครบทุกคณะ/วิทยาลัย งาน

ศิลปวัฒนธรรมจึงได้ปรับปรุงแผนการประชุมสัมพันธ์ โดยการเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

อย่างสม่ าเสมอ และเชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเป็นสมาชิกชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย  

5. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ และกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปีงบประมาณ 2563                    

งานศิลปวัฒนธรรมได้ก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้ างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม        

การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมให้กับชุมชน 

6. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย University of 

Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา โดยใช้งบประมาณประจ าปี 2561 ซึ่งการ

เดินทางไปประเทศกัมพูชาใช้โดยรถยนต์ท าให้การเดินทางใช้เวลานาน ไม่สะดวกในการเดินทางถนนช ารุด
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เสียหายการสัญจรล าบาก งานศิลปวัฒนธรรมมีการปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ 2562 โดยมีการเผยแพร่

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประทศ – เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 เนื่องจากได้น าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  โดยใช้วิธีการเดินทางโดยสายการบิน   โดยลดระยะเวลาในการ

เดินทางท าให้นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นของเวียดนาม เรื่องอาหาร 

ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ได้เรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติประเทศพื้นบ้าน  และมีการการ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 
ในปี 2561 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมไม่ครบทุกคณะ ในปีงบประมาณ 2562 จึง

มีการปรับปรุงแผนโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาแต่ละคณะและจัดกิจกรรมให้แต่ละคณะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดโครงการในแต่ละครั้ง มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย  

1. มหาวิทยาลัยฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงามตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562   งาน
ศิลปวัฒนธรรม สรุปต่อคณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

2. การด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีการปรับแผนโดยมหาวิทยาลัยฯ  ได้เพิ่มกิจกรรมในการ
สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้นในปีงบประมาณ 2563 โดยมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมให้กับชมชน  

3. มหาวิทยาลัยฯ น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562 สรุป
ต่อคณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   (เอกสารหมายเลข 4.1.5(3)) 

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 เร่ืองการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมทบทวน ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน
กลยุทธ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. ด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
การจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. รายงานแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อที่จะ
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สามารถประเมินความส าเร็จได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม/โครงการก่อนที่จะจัดท าแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 4.1.5(4)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 อาคาร 100 ปี  
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

4.1.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
คร้ังที่ 5/2561  วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

4.1.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
คร้ังที่ 5/2561 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

4.1.5(4) รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ข้อ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

โดยช่องทางดังนี้ 
1. การจัดท าวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 และน า

วารสารเผยแพร่ในงานส าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานวันเจ้าฟ้า ส่งให้กับคณะและ
หน่วยงานภายในและภายนอก 

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและ
ต่างประเทศ  

3. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแต่
ละคร้ัง มีดังนี้ 

 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2 เก็บภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม 
 3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และท าเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการ

รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ (เอกสารหมายเลข 4.1.6(1)) 
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กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  ดังนี้ 

1. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย University 
of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา วันที่ 14-18 กันยายน 2561 ณ ประเทศ
กัมพูชา (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (2)) 

2. โครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่  12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.6.(3)) 

3. โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 วันที่  20 – 22 พฤศจิกายน 2561ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (4)) 

4. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (5)) 

5. โครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร  วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 92.40  
(เอกสารหมายเลข 4.1.6 (6)) 

6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณ Alive Park hall ชั้น G 
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 95 
(เอกสารหมายเลข 4.1.6 (7)) 

7. โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 94.6           
(เอกสารหมายเลข 4.1.6 (8)) 

8.โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศไทย – เวียดนาม วันที่ 21 – 24 
เมษายน 2562 ณ  มหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF SOCIALSCIENCES&HUMANITIES  (VNU-USSH)  
ประเทศเวียดนาม ผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ของโครงการ ร้อยละ 95.5  (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (9)) 

9. การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ การประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม My Idea 1. นางสาวภัทฐิดา ชาวนา 
2. นายวินิทร ค ามี  (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (10)) 

10. ชื่อผลงาน โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “รัก” สร้างเป็นมาสคอตประจ าอาคารแสดง
ประเทศไทยในงาน Word EXPO200 DU  ชื่อผลงาน การร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันเดือนปี 10 – 
11 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่โดย การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏ
ทั่วประเทศครั้งที่ 5 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(เอกสารหมายเลข 4.1.6 (11)) 

11. ชื่อผลงานกิจกรรมแข่งขันและแสดงผลงานเกี่ยวกับการจัดรายการน าเที่ยว ในหัวห้อเรื่อง 
“วัฒนธรรมไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” วันเดือนปี วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เผยแพร่โดย   มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถานที่   ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เอกสารหมายเลข 4.1.6 (12)) 

รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.6(1) วารสารวฒันธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ปทีี่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 
ประชาสัมพนัธ์เว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรม  http://www.vru.ac.th/index.htm 
http://202.29.39.19/culture/ https://www.facebook.com/งานศลิปวฒันธรรม 

4.1.6(2) สรุปผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมไทยระหว่างประเทศ 
ณ มหาวิทยาลัย University of Management and Economics (UME) ประเทศ
กัมพูชา  วันที่ 14-18 กันยายน 2561 

4.1.6(3) สรุปผลการด าเนนิโครงการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธบิดี จักรีนฤบดินทร บรมนาถบพิตร 
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

4.1.6(4) สรุปผลการด าเนนิโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2561    วันที่  20 – 22 
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

4.1.6(5) สรุปผลการด าเนนิโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

4.1.6(6) สรุปผลการด าเนนิโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร  วันพุธที่ 5 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  

4.1.6(7) สรุปผลการด าเนนิงานโครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมไทย วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ 
บริเวณ Alive Park hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสติ 

4.1.6(8) สรุปผลการด าเนนิงานโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าป ี2562 วันที่ 10 
เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4.1.6(9) สรุปผลการด าเนนิงานโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมไทยระหว่างประเทศ
ไทย – เวียดนาม วันที่ 21 – 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลยั UNIVERSITY OF 
SOCIALSCIENCES&HUMANITIES  (VNU-USSH)  ประเทศเวียดนาม 

4.1.6(10) สรุปผลการด าเนนิงานการแข่งขันทักษะทางวชิาการระดบัอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์    การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมใน
อดีตของ จังหวัดบุรีรัมย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม My Idea  1. นางสาวภัทฐดิา ชาวนา   
2. นายวินิทร ค าม ี

http://www.vru.ac.th/index.htm
http://202.29.39.19/culture/
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4.1.6(11) สรุปผลการด าเนนิงานชื่อผลงาน โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “รัก” สร้าง
เป็นมาสคอตประจ าอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Word EXPO200 DU  ชื่อผลงาน 
การร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 10 – 11 
กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่โดย การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ 5 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

4.1.6(12) สรุปผลการด าเนนิงานชื่อผลงานกิจกรรมแขง่ขันและแสดงผลงานเกี่ยวกับการจัดรายการ
น าเที่ยว ในหัวห้อเรื่อง “วัฒนธรรมไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
เผยแพร่โดย   มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลรันตโกสินทร์ ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์
เก๊ต วิลเลจ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
ชื่อรางวัล  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

 ข้อ 7. การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องแต่งกาย รวมถึงงบประมาณใน
การสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st VRU Folk Contemporary Festival เมื่อวันที่  24 
เมษายน 2562 โดยมีศิลปินหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

1. นายธชย (เก่ง) ประทุมวรรณ (ดารา/ศิลปิน) ชื่อชุด “ดวลศิลป์” ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ 
ยะมะหาร และเสวนา หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยกับความเปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน” 

2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชื่อชุด “นาฏศิลป์ไร้วิญญาณขับขานความเป็นไทย” ซึ่ง
เป็นการน าเอาศิลปะการเชิดหุ่นของหุ่นละครเล็กกับการเชิดหุ่นสายมาผสมผสานกันในแนวร่วมสมัย การ
แสดงชุดนี้ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์สุกฤตาวัฒน์  บ ารุงพานิช 

3. อาจารย์สุพจน์ จูกลิ่น ทีมรากแก้วไทยแลนด์ก็อตทาเล้นท์ ปีที่ 4 เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์จากวรรณกรรมเร่ืองพระลอ 

4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงร่วมสมัยชุด “เหิร” การ
แสดงชุดนี้สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ 

5. ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุด 
“เซ้ิงผ้าย้อมมูลควาย” ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์สุชีรา  อินทโชติ และอาจารย์ศิรดา พานิชอ านวย 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุด “ใต้พระทาย
ลายลาวเวียง” 

7. Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran จากกลุ่มที่ชื่อว่า กลุ่ม ลิงกุง เซอนี ซุนดา 
ของมหาวิทยาลัยปัตจาจาราน ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงทางด้านชาติ
พันธ์ของชาว   ซุนดา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใจกลางของเกาะชวา มีทั้งหมดสองชุด ชุดแรกชื่อว่า “รองแกง พังคุง 
แดนซ์ (Ronggeng Panggung Dance)” ส าหรับการแสดงที่สอง ชื่อชุด “มากาลังงัน แดนซ์ (Makalangan 
Dance)” เป็นการแสดง ใจปองงัน ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวซุนดา เป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความ
แข็งแรงของผู้หญิง (เอกสารหมายเลข 4.1.7(1)) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

4.1.7(1) หนังสือเชิญร่วมงานและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 
 

เป้าหมายปี 2558 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ 4.1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและชุมชน ร่วมกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และของชาติ 

2. งานศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบและประสาน
การท างานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา
หรืออาจมีการน างานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ควร
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อาจมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี มากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้
เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีของท้องถิ่นยังคงอยู่ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรก าหนดโครงการสร้างความภูมิใจในเร่ือง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการตระหนักการอนุรักษ์และการ
พัฒนาให้เกิดกับนักศึกษา  ศิษยเ์ก่า ผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน 

2. มหาวิทยาลัยและคณะควรเร่งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ  ด้านศิลปวัฒนธรรมชุมชนและองค์กร
อ่ืนๆ 
 

มหาวิทยาลัยฯ ควรเน้นการท าด าเนินงานด้าน
ศิลปะและวัฒ นธรรมกับชุมชนให้มากขึ้ น อัน
เนื่องมาจากงานศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งที่ตั้ ง
ใกล้ชิดกับชุมชนจะเป็นส่วนเสริมให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจและอนุรักษ์สืบสานความเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปได้จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ดียิ่งขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ออกสู่ระดับสากลนั้นควรเริ่มจากการประสานความร่วมมือในระดับ
ท้องถิ่นและการพัฒนาสื่อเพื่อน าเสนอวัฒนธรรมออกสู่สากล   
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ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้/ผูจ้ัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ 4.1 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้:  
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา  แป้นธัญญานนท ์
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
1) นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานนัท์ 
2) นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์  
3) นางสาวปรีญา  สุขประเสริฐ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : งานศิลปวฒันธรรม หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะ/ศูนย์/ส านัก 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 081-739-3855 
E-mail :  artima@gmail.com  
             varaporn@hotmail.com 

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