






ดําเนินการของบประมาณจากภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ 2565-2566เป้าหมาย

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2565 จํานวน 39.99 ล้านบาท ในการดําเนินการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” ซ่ึงมีแผนในการก่อสร้างบริเวณทางเข้าโบราณสถานตุมปัง 

ผลการดําเนินงาน

ร้อยละความสําเร็จ ร้อยละ 100

ออกแบบโดย คุณสนธยา  คงชยั

https://www.youtube.com/watch?v=mkxmy5NXN_4


แนวคิดในการออกแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

  โครงสร้างอาคารมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม

จัตุรัส โดยได้แนวคิดมาจากแผนผังอาคาร

แหล่งโบราณสถานตุมปัง



แนวคิดในการออกแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

 การออกแบบกําแพงทางเข้าอาคาร ได้แนวคิด

มาจากกําแพงเมืองนครศรีธรรมราช



แนวคิดในการออกแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

  การออกแบบหลังคา เป็นการผสมผสานระหว่างรูปทรง
สมัยใหม่กับแบบหลังคาทรงป้ันหยา ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมพืน้บ้านภาคใต้



แนวคิดในการออกแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

ประตูทางเข้าอาคาร ได้แนวคิดการออกแบบ
มาจากซุ้มประตูแก้วของโบราณสถานตุมปัง 
ซ่ึงมีลักษณะทางเข้าแคบ สามารถเดินเข้าได้
ครัง้ละ 1 คน ซ่ึงเป็นกุศโลบายในการป้องกัน
อันตรายให้กับผู้ที่เข้ามาในโบราณสถานตุมปัง



แนวคิดในการออกแบบอาคารแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์”

โครงสร้างอาคารใช้ “อิฐ” เป็นวัสดุหลักในการ
ก่อสร้าง โดยได้แนวคิดมาจาก โครงสร้าง
อาคารของโบราณสถานตุมปัง



อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ ์ รว่มกบัหลกัสตูรเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีแอนเิมชนัฯ สํานกัวชิาสารสนเทศศาสตร ์

สํานกัศิลปากรที ่ 12 นครศรธีรรมราช และนกัวชิาการพพิธิภณัฑสถานเครือ่งถว้ยเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทําโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปัง

ด้วยวิธี 3D Laser Scanner โดยได้รับงบประมาณสบับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย 1 โครงการ

ร้อยละความสําเร็จ รอ้ยละ 80



ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดพบในแหล่งโบราณสถานตุมปังด้วยวิธี 3D Laser Scanner

(คลิกเพื่อชมโบราณวัตถุ แบบ 3D)

https://www.youtube.com/watch?v=FuNSRtAUgOM


ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

ร้อยละความสําเร็จ

จํานวนผู้เข้าร่วมชมไม่น้อยกว่า 15,000 คน

1. โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ โบราณสถานตุมปัง 3 ภาษา 

(ภาษาไทย อังกฤษ จีน) 

2. เปิดบริการนําชมโบราณสถานตุมปัง 

3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีโลกความเป็นจริงเสมือน         

VR Toompung 

4. พัฒนาภูมิทัศน์โบราณสถานตุมปัง 

5. โครงการศึกษาพรรณไม้ในพืน้ที่โบราณสถานตุมปัง

ร้อยละ 70



  โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์โบราณสถานตุมปัง 

3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 60 คน 

รอ้ยความพงึพอใจของผู้เขา้รว่มกจิกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 91.5



เปิดบริการนําชมโบราณสถานตุมปัง ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564  

มีผู้ใช้บริการ 1,200 คน



 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีโลกความเป็นจริงเสมือน 

VR Toompung อยู่ในขัน้ตอนของการทดลองระบบ

การใช้งาน







ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

ร้อยละความสําเร็จ

เผยแพร่หลักสูตรออนไลน์ จํานวน 1 หลักสูตร 

 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อจัดทําหลักสูตร

การฝึกอบรมโนราในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงมีจํานวน 4 หลักสูตร 

ประกอบด้วย หลักสูตรการรําโนรา หลักสูตรดนตรีโนรา หลักสูตรการ

ร้องกลอนโนรา และหลักสูตรพรานโนรา ซ่ึงอยู่ในกระบวนการถ่ายทํา

และตัดต่อ ทั ้งนี้การฝึกอบรมโนราในรูปแบบออนไลน์ จะเปิดให้

ฝึกอบรมไดใ้นช่วงเดอืนกนัยายน 2564 ผา่นทางเวป็ไซตข์องหนว่ยงาน

ร้อยละ 70



ในปีงบประมาณ 2564 สารอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ ์ไดดํ้าเนนิการยืน่ขอเปลีย่นช่ือและขอเลข E ISSN กบั

ทางหอสมุดแหง่ชาต ิ จากช่ือ "สารอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ"์ เป็น "Asian Journal of Arts and 

Culture"  โดยไดป้รบับทความเป็นภาษาองักฤษ 100 % 

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย เขา้สู ่TCI กลุม่ 1

ร้อยละความสําเร็จ รอ้ยละ 70





ไดจ้ดัดําเนนิงานสบืสานประเพณแีละวฒันธรรม จํานวน 5 กจิกรรม 

1. งานสบืสานประเพณ ี “วลยัลกัษณล์อยกระทง เสรมิสง่ประเพณ ี

สู่วิถีธรรมชาติ” 

2. สืบสานงานบุญประเพณีทอดกฐิน 

3. สืบสานประเพณีทําบุญให้ทานไฟ งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

4. ทําบุญทวดตุมปัง ประจําปี 2564 

5. สืบสานประเพณีงาน “วลัยลักษณ์สงกรานต์”

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

 หน่วยงานเข้าร่วมทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรม

ร้อยละความสําเร็จ

รอ้ยละ 100



           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อาศรมวัมนธรรมวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี “วลัยลักษ์ลอยกระทง เสริมส่งประเพณี 

สู่วิถีธรรมชาติ” โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และบุคบภายนอกเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมประกวดเทพีนพมาศ ประเภท

บุคลากร 16 คน ประเภทนักศึกษา 17 คน และประกวด Miss Lady Boy คน มีการออกร้านจําหน่ายสินค้ากว่า 50 ร้าน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 

3,000 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90.5

https://www.youtube.com/watch?v=R4-A60DMWi8












         เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม 

“วลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี” ประจําปี 2564 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม 700 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 89.50

https://www.youtube.com/watch?v=gQ7GX0zT62Y


     “วลัยลักษณ์สงกรานต์" Delivery ส่งความสุขชุมชนรายรอบ มวล. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับ

ศูนย์บริการวิชาการ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ และรพ.สต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมรดนํา้ขอพรผู้สูงอายุในชุมชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อร่วม

สืบสานประเพณีสงกรานต์และสร้างสานสัมพันธ์กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทัง้นีโ้ครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ

อย่างยัง่ยืน ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจากผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึน้ พร้อมให้ความรู้บริการวิชาการด้านสุขภาพให้กับผู้

ป่วยในชุมชน สร้างความสุขทัง้กายและใจ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AADqkQif2iw




     ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 94.55 
1. กิจกรรมวลยัลกัษณล์อยกระทง รอ้ยละ 92.3 
2. กจิกรรมทอดกฐิน/ ทอดผ้าป่าร่วมกับชุมชน รอ้ยละ 91.1 
3. สืบสานประเพณีทําบุญให้ทานไฟ (N/A) 
4. ทําบุญทวดตุมปัง ร้อยละ 100 
5. กิจกรรมวลัยลักษณ์สงกรานต์ ร้อยละ 89.50 
6. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน รอ้ยละ 96.6 
7. กจิกรรมจติอาสาพฒันาโบราณสถานตมุปัง รอ้ยละ 100 
8. กจิกรรมอบรมยุวมคัคเุทศก ์รอ้ยละ 96.9 
9. กจิกรรมมาฆบูชาแหผ่า้ขึร้ธาต ุ(N/A) 
10. กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา รอ้ยละ  90.00

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

ร้อยละความสําเร็จ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100
















