
รายงานผลการด าเนินงาน
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

รอบปีงบประมาณ 
(1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตามค า
รับรอง

ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

1.เน้นศึกษาวิจัยโบราณสถานภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเช่ือมโยง
กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้

1 โครงการ
(6 โครงการวิจัยย่อย)

ด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการชุดวิจัย
โบราณสถานตุมปังซึ่งประกอบไปด้วย 6 
โครงการวิจัยย่อยคือ
1)โครงการศึกษาอายุสมัยของโบราณสถาน
ตุมปังโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2)โครงการศึกษาวิจัยโครงสร้างสันนิษฐาน
โบราณสถานตุมปัง
3)โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง
โบราณสถานตุมปังกับโบราณวัตถุ
4) โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของ
แหล่งโบราณสถานตุมปังกับละอองเรณูใน
ช้ันดิน
5) โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของ
โบราณสถานตุมปังกับระบบความเช่ือ
6) โครงการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งโบราณสถานตุมปังกับแหล่ง
โบราณสถานอ่ืน ๆ

50% ได้ประสานนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีร่วมเป็นคณะท างานรับผิดชอบ
ด าเนินการในชุดโครงการย่อยทั้ง 6 โครงการ  ซึ่งการ
ด าเนินงานในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 ( ต.ค.61 –
ม.ีค.62) ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วจ านวน 2 โครงการ
คือ 1. โครงการศึกษาอายุสมยัของโบราณสถานตุมปังโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสรปุ
และสังเคราะห์องค์ความรู้เขียนเป็นบทความวิชาการ เพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ตามล าดับต่อไป
2. โครงการศึกาวิจัยความสัมพันธ์ของโบราณสถานตุมปัง
กับระบบความเชื่อ
ส่วนการด าเนินการอีก 4 โครงการที่เหลืออยู่ในระหว่าง
การด าเนินการ โดยมีความคืบหน้าไปแล้วไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 30 ในทุกๆ โครงการ และก าหนดด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตามล าดับ

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



โครงการวิจัยหาค่าอายุอิฐแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน เป้าหมายตามค า
รับรอง

ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

2.การน าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการ
เรียนรู้ เยี่ยมชมโบราณสถาน

1 ระบบ 1 ระบบ
ได้ด าเนินการจัดท า

Application AR 
Tumpung พร้อม
ให้บริการความรู้และน า
ชมโบราณสถานตุมปัง
ตามอัธยาศัย 

100% ในอนาคตจะด าเนินการน าผลการสรุปจากชุดโครงการวิจัย
ย่อยศึกษาโครงสร้างสันนิษฐานโบราณสถานตุมปัง ไปจัดท า
เป็นโมเดลจ าลอง และจะประสานความร่วมมือกับส านัก
วิชาสารสนเทศศาสตร์ในการด าเนินการพัฒนาต่อยอดสู่การ
น าไปจัดท าสื่อสารสนเทศน าชมโบราณสถานตุมปังด้วย 
Application ภาพเสมือนจริง จ าลองภาพอาคารแหล่ง
โบราณสถานตุมปัง เพ่ือการสร้างความน่าสนใจในการชม
และเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณสถานตุมปังต่อไปในอนาคต

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศ
“ภาพเสมือนโบราณสถานตุมปัง”



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตาม
ค ารับรอง

ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

3.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับส านักวิชาและจังหวัด
นครศรีธรรมราช

5 เครือข่าย 6 เครือข่าย 100% 1. เครือข่ายการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับส านักวิชา ซึ่งมีส านักวิชาต่างๆ 
ร่วมเสนอโครงการด้านการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรม รวม 13 
ส านักวิชา จ านวน 24 โครงการในปีงบประมาณ 
2562
2. เครือข่ายสื่อมวลในภาคใต้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุและวิทยุ
โทรทัศน์
3.เครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน/ปราชญ์ชาวบ้าน
4. เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
สนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. เครือข่ายส านักกวีน้อยเมืองนคร และนักเขียน
ภาคใต้
6. โครงการสร้างเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา 
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นร่วมกับธนาคารออมสิน 

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ
เช่น นักวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยในสังกัดเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน  สถานกงสุล

อินโดนีเซียประจ าจังหวัดสงขลา  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักกวีน้อยเมืองนคร ฯลฯ



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน เป้าหมายตาม
ค ารับรอง

ผล    
(รอบครึ่งปี)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

4. จัดหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น ส านักโบราณคดีกรม
ศิลปากร เป็นต้น

1 โครงการ 3 โครงการ 100%
1.ประสานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ อบจ.
นครศรีธรรมราชในการสนับสนุนงบประมาณ
จัดกิจกรรมด้านการประกวดศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจ านวน
270,000 บาท
2.จัดท าข้อเสนอโครงการสนับสนุนจาก อพ.สธ.
ได้รับงบสนับสนุนจ านวน 323,300 บาท
3. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จ านวน 1 ล้านบาท

ส่วนการประสานงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักศิลปากรท่ี 12 นครศรีธรรมราชในการ
จัดท าแผนพัฒนาผังกายภาพโบราณสถานตุมปัง
ในภาพรวม ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาความ
ร่วมมือ โดยในเบื้องต้นทางส านักศิลปากรยินดี
สนับสนุนด้านบุคลากรร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนาแหล่งโบราณสถานตุมปังอย่าง
เต็มท่ี ส่วนด้านงบประมาณจะด าเนินการ
พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตามค ารับรอง ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

5.เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานการพัฒนาวัดแสงแรงเพ่ือ
เป็นสถานปฏิบัติธรรมของนักศึกษา
และบุคลากร

2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 100% 1.จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี พัฒนาวัดแสงแรง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแสงแรงมีองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ชุมชน นักศึกษา และบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน มียอดเงินกฐินรวม
ประมาณ 260,000 บาท
2.กิจกรรมจัดประชุมพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณ

จากเงินท าบุญทอดกฐิน ในการพัฒนาวัดแสงแรง 
โดยการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องน้ า และ
ระบบไฟ เป็นต้น

3. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดแสงแรง เมื่อวันที่

27 ก.ย.2561 ณ วัดแสงแรง มีองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ชุมชน นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 150 คน

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



ประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งข้อพิพาท
ระหว่างแม่ชีชะอ้อน กับเจ้าอาวาทวัดแสงแรง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาววัดแสงแรง



กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแสง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตามค ารับรอง ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

6. ยกระดับสารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์มุ่งสู่ TCI
กลุ่ม 1

1 วารสาร 1 วารสาร 90%
ด าเนินการพัฒนาระบบวารสารวิชาการออนไลน์
ตามมาตรฐาน TCI ซึ่งปัจจุบันสารอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์มีความพร้อมในด้านกระบวนการและ
คุณภาพท่ีได้มาตรฐานพร้อมเสนอขอรับการ
พิจารณาสู่มาตรฐาน TCI กลุ่ม 1 ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
กระบวนการเปิดรับวารสารที่ประสงค์ขอเสนอรับ
การรับรองมาตรฐานจาก TCI โดยก าหนดปิดรับการ
เสนอวารสารในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และจะ
พิจารณาและประกาศผลวารสารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองในช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 
ตามล าดับต่อไป

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



• THAIJO 



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตามค ารับรอง ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานท่ีส าเร็จแล้ว
/ งานท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ร้อยละ 95 ร้อยละ 61.25 61.25% อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวมเป็นเงนิ 6,224,560 บาท ในรอบ
เดือนมิถุนายน 2562 มีเบิกจ่ายแล้วเสร็จเป็นเงิน
3,128,113.73 บ. คงเหลืองบประมาณ
2,411,886.27 บ. คิดเป็นงบประมาณคงเหลือ
ร้อยละ 38.75

ทั้งนี้แผนการด าเนินงานส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรม
ในช่วงเดือนมิถุนายน – 15 กันยายนเป็นส่วนใหญ่ 
และในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการเตรียมการ และ
ด าเนินการในเบือ้งต้นไปเกือบทุกโครงการ ซึ่งคาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จเปน็ไป
ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
แน่นอน

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตามค ารับรอง ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

8. การใช้ชีวิตของ
นักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แบบ
พหุวัฒนธรรม ต่างศาสนา

1 กิจกรรม 3 กิจกรรม 100%
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง 
โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษาดังนี้
1. กิจกรรม “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
นานาชาต”ิ เนื่องในวันมาฆบูชาประจ าปี 
พ.ศ.2562 ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ท่ีผ่านมา เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้
เรียนรู้ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ    

2.กิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษา
มวล. ได้เรียนรู้วิถีเพ่ือนต่างศาสนา และเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เมื่อวันท่ี  19
กรกฎาคม 2562 ณ แหล่งเรียนรู้ศาสนาพุทธ 
คริสต์ อิสลามในเขตพื้นท่ีอ าเภอ นี้

3.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันท่ี 15 
กรกฎาคม 2562 ร่วมกับ อบต.โพธิ์ทอง ณ วัด
รายรอบมหาวิทยาลัยจ านวน 3 วัด

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้
พหุวัฒนธรรม และศาสนสัมพันธ์

ค่ายศาสนสัมพันธ์
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมายตามค ารับรอง ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

9. พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาท่ีมี
ความสามารถเฉพาะ เข้ามา
ท างานร่วมกับส่วนกิจการ
นักศึกษา

1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 100%
1.ด าเนินงานจัดศูนย์ฝึกและพัฒนาทักษะและ
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี 2562 
ซึ่งได้จัดฝึกอบรมการร ามโนห์รา โดยการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการฝึกสอนให้มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์กลุ่มนักศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพชร
ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะและมาตรฐานผลงาน
ของนักเรียนและนักศึกษา ด้านวรรณกรรม และ
ร้อยกรองไทย เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 

ส่วนที่ 1: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน





ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 62)

ร้อยละผลส าเร็จ งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
WU1-3-7 จ ำนวนผลงำน/กิจกรรมท่ีมี
กำรเผยแพร่ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

กิจกรรม 10 10 100% อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ด าเนินงานเผยแพร่ด้านการท านุศิลปะ
และวัฒนธรรมในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.รายการวิทยุ “ปริทัศน์วัฒนธรรม”
2.รายการวิทยุ “เปิดม่านวัฒนธรรมอาเซียน”
3. รายการวิทยุโทรทัศน์ “คุ้ยภาษาหาสาร”
4. รายการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมข่าวสารด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
NBT นครศรีธรรมราช 
5. ผลิตวารสารวิชาการ “สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ”์ 
6. ผลิตหนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงร้องเรือเด็กภาคใต้
7. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานตุมปังในรูปแบบ เว็บไซต์ 
แผ่นพับ และบริการน าชมพร้อมวิทยากรบรรยาย และจัดท าแอพริ
เคชั่น ภาพเสมือนจริงโบราณตมุปัง
8.เผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทางเว็บไซต์ https://cultural.wu.ac.th
9. นิทรรศการด้านศิลปะและวัฒนธรรม “ปณิธานเพลงบอก และร้อย
กรองคู่พระบารมี”
10. หนังสือองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ค่ายเยาวชน
รักษ์โบราณสถาน หนังสือร้อยกรอง หนังสือเพลงบอก ในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์และ E-Book

ส่วนที่ 2: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
(เฉพาะที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัตงิาน)

https://cultural.wu.ac.th/


ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผล    
(ณ 31 ก.คงบ 62)

ร้อยละผลส าเร็จ งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
WU1-3-8 จ านวนผลงาน/กิจกรรมที่

เสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
หรือพัฒนาประเทศ  

กิจกรรม 10 11 100% 1. อบรมยุวมัคกุเทศก์น าชมโบราณสถานตุมปังเป็น 3 ภาษาคือ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2. โครงการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซยีน ณ Far 
Eastern University ร่วมกับส านักวิชาสหเวชศาสตร์
3. ค่ายนานาชาติเพื่อการศึกษานิเวศวิทยาชายฝั่งและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ครั้งท่ี 2 ร่วมกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. โครงการศึกษาสมุนไพรในวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมกับส านักวิชา
เภสัชศาสตร์
5.โครงการประวัติศาสตร์และมรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ
ส านักวิชาการจัดการ
6. ระบบสารสนเทศผ้าทอในจังหวัดนครศรธีรรมราช ร่วมกับส านัก
วิชาสารสนเทศศาสตร์
7. โครงการศึกษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม "หลาดหน้าวัดพระมหาธาต“ุ 
ร่วมกับส านักวิชารัฐศาสตร์
8. การปรับตัวสู่ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมด้านจิตอาสาและการครอง
ชีวิตโดยใช้หลักศาสนา ร่วมกับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์
9. .งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายในสังคม
ร่วมกับส านักวิชาศิลปศาสตร์
10.โครงการถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลมรดกและวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
ร่วมกับส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ
11.โครงการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกับ
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

ส่วนที่ 2: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
(เฉพาะที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัตงิาน)



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปีงบ 

62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
WU1-3-9 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

โครงกำรต่อประโยชน์ของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

ร้อยละ 90 95.80 คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามประเมินผลการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีผลร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในรอบการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
คิดเป็นร้อยละ 95.80

ส่วนที่ 2: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
(เฉพาะที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัตงิาน)



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผล    
(ณ 31 ก.ค.
ปีงบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
WU1-3-10 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

โครงกำรต่อประโยชน์ของกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยหรือพัฒนำ
ประเทศ  

ร้อยละ 90 92.40 ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประเมินผลร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ ได้ผลคะแนน
เฉลี่ยจากการประเมินโครงการต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ  
92.40

ส่วนที่ 2: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
(เฉพาะที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัตงิาน)



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผล    
(ณ 31 ก.ค.ปี

งบ 62)

ร้อยละ
ผลส าเร็จ

งานที่ส าเร็จแล้ว
/ งานที่จะด าเนินการในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1

WU1-3-11 ร้อยละของนักศึกษำที่เห็น
ควำมส ำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม  

ร้อยละ 95 94.79 จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็น
ความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 94.79  ท้ังนี้ได้มีสถิติ
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
นักศึกษาในโครงการต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นตามล าดับ 
พร้อมท้ังมีกระบวนการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม และตระหนกัถึงความส าคัญด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ และการประสานไปยังส านักวิชา และรายวิชาท่ี
มีความเกี่ยวกับกับลักษณะกิจกรรมในการสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม และศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมให้มากย่ิงขึ้นตามล าดับ

ส่วนที่ 2: ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
(เฉพาะที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏบิัตงิาน)


