17/07/61

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561
รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561
หนวยงาน ....อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ......

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)
ตัวชี้วัด

หนวย

แผน

ผล

รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของหนวยงาน

รอยละ

≥80

≥90

- ภารกิจหลักของหนวยงาน

ตัวชี้วัด

5

4

80

- ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน

ตัวชี้วัด

5

5

100

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ
WU e-Office (ณ เม.ย 61)

รอยละ

100

100

100

• รอยละการบันทึกงานประจําวันของ
พนักงาน (ณ เม.ย.61)

รอยละ

100

100

100

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งที่ 1/61)

คะแนน

5

5

100

88.8
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)
ตัวชี้วัด

หนวย

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

บาท

• รอยละของการประหยัดพลังงาน

รอยละ

แผน

ผล

รอยละ

6,937,100

2,666,108.45 38.40

N/A

N/A

N/A

- คาไฟฟา
- คาน้ํามัน

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ ...1...
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวที่วัดที่ 1 จํานวนโครงการ/
52
กิจกรรมด้ านศิลปะวัฒนธรรม .............

เปาหมาย
ผล
รอยละ
40
............

76.9
............

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)
กิจกรรมเด่นๆ ด้ านศิลปะและวัฒ นธรรมทีได้ ดําเนินการแล้ วเสร็ จในรอบครึ งปี งบประมาณ 2561 เช่น โครงการศึกษา
ปราชญ์ด้านศิลปะและวัฒ นธรรมภาคใต้ ดีเด่น การจัดทําวารสารวิ ชาการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒ นธรรมตาม
มาตรฐาน TCI ซึงสารอาศรมวัฒ นธรรมวลัยลักษณ์ได้ รับการรับรองให้ เป็ นสือสิงพิมพ์ทางวิ ชาการทีได้ มาตรฐาน TCI ฐาน 2
และกําลังอยู่ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์สู่ฐานที 1 ตามลําดับต่อไป
นอกจากนียังได้ จดั กิจกรรมเพือมุ่งพัฒนาทักษะและมาตรฐานผลงานด้ านศิลปะและวัฒ นธรรมแก่นกั เรี ยนและนักศึกษา
เพือถ่ายทอดและส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาและนักเรี ยน/เยาวชนทีสนใจเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถ
ด้ านศิลปะและวัฒ นธรรม และกระตุ้นให้ เกิดการส่งเสริ มและความสนใจในการพัฒนาฝี มื อและทักษะด้ านศิลปะและวัฒ นธรรม
อย่างต่อเนือง เช่น การประกวดขับบทหนังตะลุง การประกวดเพลงร้ องเรื อเด็กรางวัลถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ าพระ
บรมราชินีนารถในรัชกาลที ๙ และการประกวดเรี ยงความเนืองในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เป็ นต้ น
ตลอดจนยังดําเนินงานด้ านการส่งเสริ มและพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาให้ เป็ นทังคนดีและคนเก่งอย่าง
ต่อเนืองผ่านรู ปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทอดกฐิ นสามัคคี ณ วัดแสงแรง และการจัดกิจกรรมเนืองในวันสําคัญทาง
ศาสนาต่าง ๆ และค่ายศาสนสัมพันธ์ ทีมุ่ งส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจหลักธรรมคําสอนของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ คริ สต์
อิสลาม และพราหมณ์ เพือนําไปสู่การเรี ยนรู้ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ส่วนการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัยด้ านศิลปะและวัฒ นธรรมตามแผนแม่ บททีมหาวิ ทยาลัยกํา หนดไว้ ได้ มีการ
วางแผนพัฒนาผังกายภาพแหล่งโบราณสถานตุมปั งร่ วมกับสํานักศิลปากรที 12 นครศรีธรรมราช และสํานักวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ในการร่ วมศึกษาและกําหนดแบบโครงสร้ างสันนิษฐานโบราณสถานตุม
ปั งเพือจําลองให้ เห็นโครงสร้ างอาคารในอดีต ควบคู่กบั การศึกษาวิ จยั เชือมโยงให้ เห็นในมิ ติประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒ นธรรม อันจะส่งผลให้ โบราณสถานตุมปั งมีความน่าสนใจ และสามารถพัฒนาสู่แหล่งศึกษาและเรี ยนรู้ ด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีและแหล่งท่องเทียงเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดีทีสําคัญของภาคใต้ ต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่ างๆ
ด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบครึงปี งบประมาณ 2561
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ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่ างๆ
ด้ านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบครึงปี งบประมาณ 2561

ยุทธศาสตรที่ ...1....
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวที่วัดที่ 2 จํานวนผู้เข้ าร่ วม
โครงการ/กิจกรรมด้ านศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เข้ าร่ วมโครงการ
มีความรู้ความเข้ าใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมเพิมขึน

เปาหมาย
ผล
รอยละ

35,000

27,537

>85

93

78.60%

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)
ตัวชีวัดด้ านจํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการด้ านศิ ลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมไม่
น้ อยกว่า 35,000 คน/ปี ปรากฏผลมีผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในรอบ
ครึ งปี งบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60 – 30 เม.ย.61) รวมจํานวน 27,537
คน จากข้ อมูลสถิติการลงทะเบียนและสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมต่ างๆ ซึงเกินจาก
เป้ าหมายทีกําหนดไว้

110%
การเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสือต่ าง ๆ เช่น สือ
วิทยุ สือวิทยุโทรทัศน์ และสืออินเตอร์ เน็ตในรู ปแบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้ อมูล และใน
รู ปแบบ YOUTOBE เพือให้ การเผยแพร่ องค์ ความรู้ และความเข้ าใจด้ านศิลปะ
และวัฒนธรรมออกสูส่ าค่ายศาสนสัมพันธ์ ทีมุง่ ส่งเสริ มความรู้ ค วามเข้ าใจหลักธรรม
คําสอนของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ คริ สต์ อิสลาม และพราหมณ์ เพือนําไปสู่
การเรี ยนรู้ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสาธารณชนในวงกว้ างมากยิงขึน
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ยุทธศาสตรที่ ...1......
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวทีวัดที 4 โครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษ์ พัฒนาและ
สร้ างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่ อจํานวน
นักศึกษา

>7

เปาหมาย
ผล
รอยละ
0.9

0%

*** ตัวชีวัดนีขอหารือ
ปรับเปลียนเกณฑ์ เป็ น
“จํานวนนักศึกษาทีเข้ าร่ วม
ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม”
ตังแผนไว้ ที 5,000/ ปี ***

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)
**ตัวชี้วัดนี้ยังตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม เพราะหากจะเปรียบเทียบจํานวน
โครงการกับจํานวนนักศึกษาจะไดคาที่ไมสอดคลองกัน เพราะโครงการของอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณที่กําหนดไวทั้งปจํานวน 52 โครงการ หากนําไปคํานวณเปรียบเทียบกับจํานวน
นักศึกษาปลาสุดทั้งหมดในภาพรวมที่มีประมาณ 3,800 คน ก็จะไดคาอยูที่รอยละ 1.3 ซึ่งหาก
ใชฐานคิดตามตัวชี้วัดดังกลาวหากจะใหบรรลุผลที่มากกวารอยละ 7 ก็จะตองจัดกิจกรรมจํานวน
ไมนอยกวา 300 โครงการตอป ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่สูงมากไมสอดคลองกับจํานวนทรัพยากรที่
สนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมฯ มีบุคลากรในสังกัด
จํานวน 5 อัตรา คงไมเพียงพอในการจะทําใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดนี้ได**
ทั้งนี้การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเชิงการอนุรกั ษพฒั นาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมในรอบครึ้งปงบประมาณ 2561 เชน 1.โครงการผลิตสือวิทยุ "คุ้ยภาษหา
สาร" 2. โครงการสือนิทรรศการภาพวาด "แลใต้ " 3. โครงการประกวดเพลงบอกเยาวชน
รางวัลโล่พระราชทานฯ 4.โครงการประกวดขับร้ องเพลงลูกทุง่ รางวัลถ้ วยพระราชทานฯ
5. โครงการประกวดเพลงร้ องเรือเด็กรางวัลด้ วยพระราชทานฯ 6. โครงการประกวด
เรียงความเนืองในประเพณีเดือนสิบ 7.โครงการประกวดขับบทหนังตะลุง 8.กิจกรรม
วันลอยกระทง 9.โครงการศึกษาการจัดการท่องเทียวของตลาดย้ อนยุคในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 10.โครงการเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ เรียนรู้ ร่วมกัน ณ ชุมชนโมคลาน
11. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศผ้ าทอจังฟวัดนครศรีธรรมราช 12. โครงการสํารวจ
และจัดทําระบบฐานข้ อมูลภูมปิ ั ญญาในเขตพืนทีอําเภอท่าศาลา จ.นครศรีฯ 13.โครงการ
อนุรักษ์ มรดกทางสถาปั ตยกรรมท้ องถินภาคใต้

ยุทธศาสตรที่ ...1......
ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน
ตัวทีวัดที 5 ความพีงพอใจ
ของผู้รับบริการ

>85

เปาหมาย
ผล
รอยละ
94

111%

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)
ผู้รับบริ การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมากไม่น้อยกว้ าร้ อยละ 85
ปรากฏผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรมมีค่าเฉลียร้ อยละความพึงพอใจอยู่ในระดับ 93.96 ซึงเกินจาก
เป้าหมายตัวชีวัดทีกําหนดไว้ โดยรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมส่วนใหญ่ชืนชม
รูปแบบการจัดกิจกรรมทีมีความหลากหลาย มีสือประกอบการจัด
กิจกรรมทีน่าสนใจสามารถให้ความรู้ความเข้าใจด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรมทีนําเสนอได้ ชดั เจน สามารถนําไปอ้ างอิงหรื อใช้ ประโยชน์ใน
การศึกษาและอ้ างอิงทางวิชาการได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนการดูแล
ต้ อนรับ การจัดสถานทีได้ อย่างประทับใจ และผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมมีความ
ประสงค์ให้ จดั มีการจัดกิจกรรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนือง
และมีความสนใจทีจะเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าวในครังต่อไป
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ประมวลภาพงานด้ านการเผยแพร่ กิจกรรมหรือการบริการ
ด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมต่ อสาธารณชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
ตัวทีวัดที 1 จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทีมีการเผยแพร่ ด้าน
ทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

10 กิจกรรม

เปาหมาย
ผล
รอยละ
10 กิจกรรม

100

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)
1. โครงการผลิตสื อวิทยุรายการปริ ทศั น์วฒ
ั นธรรม
2. โครงการผลิตสื อวิทยุโทรทัศน์ “คุ้ยภาษาหาสาร”
3. โครงการผลิตสื อวิทยุ “เปิ ดม่านวัฒนธรรมอาเซียน”
4. เว็บไซต์เผยแพร่ ข้อมูลความรู้ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม http://cultural.wu.ac.th
และ http://.toompang.wu.ac.th
5. สื อสิ งพิมพ์ทีผลิ ตและเผยแพร่ ในนามอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เช่น หนังสื อเพลง หนังสื อ
ภูมิปัญญาอาหารอาเซียน หนังสื อค่ายเยาวชนรั กษ์ โบราณสถาน เรี ยนรู้ วัฒนธรรมและธรรมชาติ
และหนังสื อเพลงร้ องเรื อเด็กรางวัลถ้ วยพระราชทานฯ เป็ นต้ น
6. โครงการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานด้ านการทํานุบํารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมผ่านสื อมวลชน
7. โครงการจัดทําระบบฐานข้ อมูลด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
8. โครงการผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และพัฒนาคุณภาพสู่ TCI ฐาน 1 และ
ยกระดับวารสารวิชาการสู่มาตรฐานฐานข้ อมูลอาเซียน (ACI DATA BASE) ตามลําดับ
ต่อไป
9. โครงการเผยแพร่ องค์ความรู้ และข่าวสารด้ านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื อวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย ช่อง 11 นครศรี ธรรมราช (NBT) ในรายการ
“เช้ านีทีเมื องคอน” และรายการ “ระเบี ยงข่าว”
10. ผลิตสื อวิทยุ “คุ้ยภาษาหาสาร” ส่งเผยแพร่ แก่สถานีวิทยุตา่ ง ๆ ในภาคใต้ และสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ช่องดาวเทียม
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
ตัวทีวัดที 2 จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทีเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์ หรือวิถีชีวติ แบบ
ใหม่ ทีสอดคล้ องกับนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ
พัฒนาประเทศ

10 กิจกรรม

เปาหมาย
ผล
รอยละ
9 กิจกรรม

90

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)
กิจกรรมด้ านการสร้ างเสริมความสัมพันธ์ หรือวิถชี ีวิตแบบใหม่ทสอดคล้
ี
องกับนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศทีได้ ดําเนินการในรอบครึงปี งบประมาณ 2561 มี
ดังนีเช่น
1. โครงการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและวิถชี ีวิตทีหลากหลายในสังคมของ
นักศึกษาสาขาศึกทัวไป
2. โครงการสํารวจและจัดทําระบบฐานข้ อมูลภาพถ่ายมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคใต้
3.โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์นาํ ชมโบราณสถานตุมปั ง แบบ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)
4. โครงการเศรษฐกิจสร้ างสรรค์เรียนรู้ ร่วมกัน ณ ชุมชนโมคลาน
5.โครงการศึกษาการจัดการท่องเทียวของตลาดย้ อนยุคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
6.โครงการแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมและวิถชี ีวติ ท้ องถินประสานโครงการประชารัฐ
7.โครงการเรียนรู้ ภาษา หรรษากับวัฒนธรรมจีน
8. โครงการพัฒนาแอพพริเคชันในรู ปแบบคิวอาร์ โค้ ท และภาพเสมือนจริงโบราณสถานตุม
ปั ง
9.โครงการผลิตหนังสือวิชาการด้ านศิลปะและวัฒนธรรม "สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์"
ได้ รับการรับรองมาตรฐานสือสิงพิมพ์ TCI ฐาน 2

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
ตัวทีวัดที 3 ร้ อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ าร่ วมโครงการต่ อประโยชน์
ของการทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ตัวทีวัดที 4 ร้ อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ าร่ วมโครงการต่ อประโยชน์
ของการเสริมสร้ างความสัมพันธ์
หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ทีสอดคล้ อง
กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
หรือพัฒนาประเทศ

เปาหมาย
แผน
ผล
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)

90

94

104%

จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมในด้ าน
ประโยชน์ ทีได้ รับจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินงานโครงการต่ าง ๆ จํานวน 9
โครงการ มีค่าเฉลียอยู่ทีร้ อยละ 94

90

93

103%

จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมโครงการที
เกียวเนืองกับการสร้ างเสริมความสัมพันธ์ หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ ที
สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนา
ประเทศ จํานวน 9 โครงการ มีค่าเฉลียอยู่ทีร้ อยละ 92.75
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด
แผน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร
ตัวทีวัดที 5 ร้ อยละของ
นักศึกษาทีเห็นความสําคัญ
ของศิลปะและวัฒนธรรม

95

เปาหมาย
ผล
รอยละ
96

101%

ผลการดําเนินงาน
(ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)
ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทีกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็ น
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรม จาก
จํานวนโครงการทีกําหนดไว้ ทงปี
ั รวมทังสิน 52 โครงการ มีผลสถิติการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษาทีบรรลุตามเป้าหมายทีกําหนดไว้มี
ทังสินในรอบครึ งปี งบประมาณ 2561จนถึงเดือนเมษายน 2561 ได้
ดําเนินการแล้ วเสร็จจํานวน 40 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 76.9 ซึงจาก
ข้ อมูลสถิติความสนใจและการให้ ความสําคัญของนักศึกษาในการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรมได้ เพิมจํานวนมากขึน
ตามลําดับ .โดยบางโครงการมีนกั ศึกษาสนใจเข้าร่ วมกิจกรรมเกิน
เป้าหมายทีกําหนดไว้ เป็ นจํานวนมาก เช่น กิจกรรมอบรมยุว
มัคคุเทศก์นําชมโบราณสถานตุมปั ง 3 ภาษาทีกําหนดรับสมัคร
นักศึกษาเข้ าร่ วมอบรม 80 คน ปรากฏมีนกั ศึกษาสนใจสมัครเข้าร่ วม
อบรม 138 คน และกิจกรรมค่ายศาสนสัมพันธ์ทเปิ
ี ดรับสมัคร
นักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรมค่าย 100 คน ปรากฏมีนกั ศึกษาสนใจสมัคร
ร่ วมค่ายถึง 128 คน เป็ นต้ น

ขอบคุณครับ
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