
 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ 2562 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระรมราชูปถัมภ 

 

 

 
 



1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มิติการประเมิน 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษา ชาวบาน/ชุมชน/สังคม 
1.ความรูความเขาใจของ
กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 

รอยละ 90 รอยละ 75 

2.ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 75 

3.การนําความรูไปใชของ
กลุมเปาหมาย 

รอยละ 75 รอยละ 75 

 

2. ตัวช้ีวัดเปาประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้ เปาหมายจํานวนผลงาน จํานวนผลงานที่ดําเนินการ 

จํานวนผลงานอนุ รักษ สงเสริม  

สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

หรือนานาชาต ิ

1 ผลงาน 4 ผลงาน 

จากการดําเนินการตามตัวชี้วัดเปาประสงคของแผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ดานจํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท่ี

ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ มีผลงานรวม 4 ผลงาน จากคาเปาหมายท่ีกําหนดไว 1 ผลงาน คิดเปนรอยละ 400 ดังนี้ 

2.1 รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ 2561  
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวระดับชาติ ภายใตแนวคิดวัฒนธรรมเกไกอยางยืน ณ ศูนยการคาหัวหิน

มารเกตวิลเลจ จัดโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 
2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Viral Clip for OTOP โครงการ BIZ DAY ชื่อผลงาน ผัดหม่ีไทย ยวน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 



2.4 นางสาวฐิติมา แกวไชโย นักศึกษาวิชาการจัดการทองเท่ียว เขารวมโครงการในการเผยแพรวัฒนธรรมของไทย ท้ังศิลปะการทําอาหาร และการแสดงศิลปะรํา
ไทยดานดนตรี-นาฎศิลป เพ่ือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางประเทศ ณ University of Social sciences & Humanities (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม 
ระหวางวันท่ี 21-24 เมษายน 2562  

 
ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ
ของแผน 

ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน 

เปาหมายของโครงการ คาเปาหมาย ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย
โครงการ 

จํานวน
ความสําเร็จ
ของเปาหมาย
ของโครงการ
รอยละ 100 

ผลการดํ า เ นินงาน  จํ านวน
โครงการท้ังหมด 12 โครงการ 
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร เ ส ร็ จ แล ว 
จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 75 และจํานวนโครงการท่ี
ยกเลิกจํานวน 3 โครงการ คิด
เปนรอยละ 25 
  

โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ด า น
ศิ ลป วัฒนธรรมและภู มิ ปญญา
ทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรม
นักศึ กษาตอ โครงการด านศิลป 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

รอยละ 50 จากจํานวนโครงการในแผน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน 12 โครงการ รอยละ 75 

รอยละของโครงการ/กิจกรรมดาน
ศิ ลป วัฒนธรรมและภู มิ ปญญา
ทองถ่ินท่ีมีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการจัดกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษ า ต อ โ ค ร ง ก า ร ด า น
ศิ ลป วัฒนธรรมและภู มิ ปญญา
ทองถ่ินท้ังหมด 

รอยละ 50 จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 77.78  

รอยละของรายวิชาท่ีเปดสอนในป
การศึกษาและมีการบูรณาการหลัก
คําสอนของศาสนาในการจัดการ
เรียนการสอน 

รอยละ 10 จากจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2562 
จํานวน 472 รายวิชา จํานวนรายวิชาท่ีมีการนําหลักคํา
สอนมาการบูรณาการการเรียนการสอนจํานวน 60 
รายวิชา คิดเปน รอยละ12.71  

 



สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน วันท่ีดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสานสัมพันธ นองพ่ี สืบสานประเพณี บายศรสีูขวัญรับนองใหม (09-01-
05-001) 

ดําเนินการแลว วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 อ. กิตินันธ 
 

2 กิจกรรมบายศรสีูขวัญและตอนรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาการจดัการท่ัวไป 
(09-01-06-001) 

ดําเนินการแลว วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 อ.พวงเพชร 
 

3 กิจกรรมปรับปรุงสื่อและปายธรรมะและทําสื่อธรรมะ วัดปญญานันทาราม  
(09-01-04-001) 
 

ดําเนินการแลว วันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการศลิปฯ 
 

4 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (09-01-05-002) 
 

ดําเนินการแลว วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ 
 

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริม สนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมกับ
วิชาชีพมัคคุเทศก (09-01-05-003) 
 

ดําเนินการแลว วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 
และ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 

2561 

อ.ปวริศา 
 

6 กิจกรรมนิทรรศการสื่อสารศลิปวัฒนธรรมแบบบูรณาการกับการเรยีนการสอน 
(09-01-06-002) 

ดําเนินการแลว วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ละเอียด 
 

7 กิจกรรมถายภาพประเพณีวัฒนธรรมไทย : พุทธวิถี  
 

ดําเนินการแลว วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ประสิทธ์ิ/ 
ผศ.ละเอียด/ 
อ.มัณฑนา 

8 กิจกรรมสืบสานประเพณีแขงขันเรือพายทองถ่ิน (เรือสม) จังหวัดปทุมธานี  
ณ คลองสงนํ้าท่ี 5 หนาวัดหัตถสารเกษตร ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี (09-01-04-002) 

ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการศลิปฯ 
 



ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน วันท่ีดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

9 กิจกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือการประชาสมัพันธ วัดปญญานันทาราม (09-01-04-003) 
 

ดําเนินการแลว วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 – 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการศลิปฯ/ 
อ.ดร.ณัตตยา 

10 กิจกรรมสืบสานอนุรักษและเผยแพรประเพณีจุดลูกหนู ของวัดหัตถสารเกษตร 
และประเพณีสงกรานตของชุมชนตําบลคลองหา (09-01-04-004) 

ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการศลิปฯ 
 

11 กิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัล (09-01-05-004) ยกเลิกโครงการ - อ.ดร.ณัตตยา 

12 กิจกรรมนําเสนอตนทุนงบประมาณเสนทางวัฒนธรรม ดําเนินการแลว วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 อ.ดวงมณ ี

 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวาโครงการแลวเสร็จมีจํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 75 ดังนี ้

 1. กิจกรรมสานสัมพันธ นองพ่ี สืบสานประเพณี บายศรีสูขวัญรับนองใหม 
 2. กิจกรรมบายศรีสูขวัญและตอนรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 3. กิจกรรมปรับปรุงสื่อและปายธรรมะและทําสื่อธรรมะ วัดคุณหญิงสมจีน 
 4. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริม สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก 
 6. กิจกรรมนิทรรศการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน 
    7. กิจกรรมถายภาพประเพณีวัฒนธรรมไทย : พุทธวิถี 
 8. กิจกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ วัดปญญานันทาราม 
 9. กิจกรรมนําเสนอตนทุนงบประมาณเสนทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 



และโครงการท่ียกเลิก จํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 25 ดังนี้ 

1. กิจกรรมสืบสานประเพณีแขงขันเรือพายทองถ่ิน (เรือสม) จังหวัดปทุมธานี ณ คลองสงน้ําท่ี 5 หนาวัดหัตถสารเกษตร ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี สาเหตุท่ียกเลิกเนื่องจากมีปญหาในการจัดกิจกรรมและผูจัด พรอมท้ังสภาพแวดลอมในขณะนั้นไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกิจกรรม 

2. กิจกรรมสืบสานอนุรักษและเผยแพรประเพณีจุดลูกหนู ของวัดหัตถสารเกษตร และประเพณีสงกรานตของชุมชนตําบลคลองหา สาเหตุท่ียกเลิกโครงการ

เนื่องจาก ผูนําชุมชนและชาวบานติดภารกิจของทางราชการในการดําเนินงานในการเตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก 

3. กิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัล สาเหตุท่ียกเลิกโครงการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดโครงการและไมมีจํานวนผูเขารวมถึงเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 


