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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561

หนวยงาน ....อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ......

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

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของหนวยงาน

รอยละ ≥80 ≥90 88.8

 - 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
(ผลตรวจประเมินพื้นที ่ครั้งที่ 1/61)

คะแนน 5 5 100



17/07/61

2

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

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

บาท 6,937,100 2,666,108.45 38.40

• รอยละของการประหยัดพลงังาน รอยละ N/A N/A N/A

 - คาไฟฟา

-  คาน้ํามัน

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 1 จาํนวนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปะวฒันธรรม

52
.............

40
............

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

         กิจกรรมเด่นๆ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที�ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในรอบครึ�งปีงบประมาณ 2561 เช่น  โครงการศึกษา
ปราชญ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ดีเด่น การจดัทําวารสารวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมตาม
มาตรฐาน TCI ซึ�งสารอาศรมวัฒนธรรมวลยัลกัษณ์ได้รับการรับรองให้เป็นสื�อสิ�งพิมพ์ทางวิชาการที�ได้มาตรฐาน TCI ฐาน 2 
และกําลงัอยู่ในกระบวนการพฒันามาตรฐานวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลยัลกัษณ์สู่ฐานที� 1 ตามลําดบัต่อไป

นอกจากนี �ยงัได้จดักิจกรรมเพื�อมุ่งพฒันาทกัษะและมาตรฐานผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่นกัเรียนและนกัศึกษา 
เพื�อถ่ายทอดและส่งเสริมให้นกัศึกษาและนกัเรียน/เยาวชนที�สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมและความสนใจในการพฒันาฝีมือและทกัษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื�อง เช่น การประกวดขบับทหนงัตะลุง การประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระ
บรมราชินีนารถในรัชกาลที� ๙ และการประกวดเรียงความเนื�องในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เป็นต้น
        ตลอดจนยงัดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาให้เป็นทั �งคนดีและคนเก่งอย่าง
ต่อเนื�องผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง และการจดักิจกรรมเนื�องในวันสําคญัทาง
ศาสนาต่าง ๆ และค่ายศาสนสมัพนัธ์ที�มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลกัธรรมคําสอนของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ 
อิสลาม และพราหมณ์ เพื�อนําไปสู่การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

ส่วนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยัด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนแม่บทที�มหาวิทยาลยักําหนดไว้ ได้มีการ
วางแผนพฒันาผงักายภาพแหล่งโบราณสถานตุมปังร่วมกบัสํานกัศิลปากรที� 12 นครศรีธรรมราช และสํานกัวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลยัลกัษณ์ในการร่วมศึกษาและกําหนดแบบโครงสร้างสนันิษฐานโบราณสถานตุม
ปังเพื�อจําลองให้เห็นโครงสร้างอาคารในอดีต ควบคู่กบัการศึกษาวิจยัเชื�อมโยงให้เห็นในมิติประวัติศาสตร์ สงัคม และ
วัฒนธรรม อนัจะส่งผลให้โบราณสถานตุมปังมีความน่าสนใจ และสามารถพฒันาสู่แหล่งศึกษาและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีและแหล่งท่องเที�ยงเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที�สําค ัญของภาคใต้ต่อไปในอนาคต

ยุทธศาสตรที่ ...1... ยุทธศาสตรที่ ...1... 

ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบครึ�งปีงบประมาณ 2561
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ประมวลภาพการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบครึ�งปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตรที่ ...1.... ยุทธศาสตรที่ ...1.... 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที่วัดที่ 2 จาํนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

35,000 27,537 78.60%         ตัวชี �วดัด้านจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านศิลปะและวฒันธรรมในภาพรวมไม่
น้อยกวา่ 35,000 คน/ปี ปรากฏผลมผีู้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในรอบ
ครึ�งปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60 – 30 เม.ย.61) รวมจํานวน 27,537 
คน จากข้อมลูสถิติการลงทะเบียนและสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ�งเกินจาก
เป้าหมายที�กําหนดไว้

 ตัวชี้วัดที่ 3  ผู้ เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมเพิ�มขึ �น

>85 93 110%  
     การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมผา่นสื�อต่าง ๆ เช่น สื�อ

วทิยุ สื�อวทิยุโทรทัศน์ และสื�ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบเวบ็ไซต์ ระบบฐานข้อมลู และใน
รูปแบบ YOUTOBE เพื�อให้การเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจด้านศิลปะ
และวฒันธรรมออกสูส่าค่ายศาสนสมัพนัธ์ที�มุง่สง่เสริมความรู้ความเข้าใจหลกัธรรม
คําสอนของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนาพทุธ คริสต์ อิสลาม และพราหมณ์ เพื�อนําไปสู่
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสาธารณชนในวงกว้างมากยิ�งขึ �น
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที�วัดที� 4 โครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษ์พัฒนาและ
สร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อจาํนวน
นักศึกษา 

*** ตัวชี �วัดนี �ขอหารือ
ปรับเปลี�ยนเกณฑ์เป็น
“จาํนวนนักศึกษาที�เข้าร่วม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม”
ตั �งแผนไว้ที� 5,000/ ปี***

>7 0.9 0%      **ตัวชี้วัดนี้ยังตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม เพราะหากจะเปรียบเทียบจํานวน
โครงการกับจํานวนนักศึกษาจะไดคาที่ไมสอดคลองกนั เพราะโครงการของอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณที่กําหนดไวท้ังปจํานวน 52 โครงการ หากนําไปคํานวณเปรียบเทียบกับจํานวน
นักศึกษาปลาสุดทั้งหมดในภาพรวมที่มีประมาณ 3,800 คน ก็จะไดคาอยูที่รอยละ 1.3 ซึ่งหาก
ใชฐานคิดตามตัวชี้วัดดงักลาวหากจะใหบรรลผุลที่มากกวารอยละ 7 ก็จะตองจัดกิจกรรมจํานวน
ไมนอยกวา 300 โครงการตอป ซึ่งเปนตัวชี้วัดท่ีสูงมากไมสอดคลองกับจํานวนทรัพยากรท่ี
สนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งอาศรมวัฒนธรรมฯ มีบุคลากรในสังกัด
จํานวน 5 อัตรา คงไมเพียงพอในการจะทําใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดนี้ได**  
      ทั้งนี้การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเชิงการอนุรกัษพฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมในรอบครึ้งปงบประมาณ 2561 เชน 1.โครงการผลิตสื�อวิทย ุ"คุ้ยภาษหา
สาร"  2. โครงการสื�อนทิรรศการภาพวาด "แลใต้"   3. โครงการประกวดเพลงบอกเยาวชน
รางวัลโล่พระราชทานฯ   4.โครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุง่รางวัลถ้วยพระราชทานฯ    
5. โครงการประกวดเพลงร้องเรือเด็กรางวัลด้วยพระราชทานฯ     6. โครงการประกวด
เรียงความเนื�องในประเพณีเดือนสิบ     7.โครงการประกวดขับบทหนงัตะลุง       8.กจิกรรม
วันลอยกระทง     9.โครงการศึกษาการจัดการทอ่งเที�ยวของตลาดย้อนยคุในจังหวัด
นครศรีธรรมราช       10.โครงการเศรษฐกจิสร้างสรรค์เรียนรู้ร่วมกนั ณ ชุมชนโมคลาน                                           
11. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศผ้าทอจังฟวัดนครศรีธรรมราช     12. โครงการสํารวจ
และจัดทาํระบบฐานข้อมลูภูมปัิญญาในเขตพื �นที�อาํเภอทา่ศาลา จ.นครศรีฯ 13.โครงการ
อนรุักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมท้องถิ�นภาคใต้

ยุทธศาสตรที่ ...1...... ยุทธศาสตรที่ ...1...... 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

ตัวที�วัดที� 5 ความพีงพอใจ
ของผู้รับบริการ

>85 94 111% ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีถึงดีมากไม่น้อยกว้าร้อยละ 85 
ปรากฏผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านศิลปะและ
วฒันธรรมมีค่าเฉลี�ยร้อยละความพึงพอใจอยู่ในระดบั 93.96 ซึ�งเกินจาก
เป้าหมายตวัชี �วดัที�กําหนดไว้  โดยรวบรวมข้อมลูจากการสํารวจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ชื�นชม
รูปแบบการจดักิจกรรมที�มีความหลากหลาย มีสื�อประกอบการจดั
กิจกรรมที�น่าสนใจสามารถให้ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและ
วฒันธรรมที�นําเสนอได้ชดัเจน สามารถนําไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาและอ้างอิงทางวชิาการได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนการดแูล
ต้อนรับ การจดัสถานที�ได้อย่างประทบัใจ และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ประสงค์ให้จดัมีการจดักิจกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรมอย่างต่อเนื�อง 
และมีความสนใจที�จะเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวในครั �งต่อไป

ยุทธศาสตรที่ ...1...... ยุทธศาสตรที่ ...1...... 
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ประมวลภาพงานด้านการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที�วัดที� 1 จาํนวนผลงาน/
กิจกรรมที�มีการเผยแพร่ด้าน
ทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

10 กิจกรรม 10 กิจกรรม 100 1. โครงการผลิตสื�อวิทยุรายการปริทศัน์วฒันธรรม
2. โครงการผลิตสื�อวิทยุโทรทศัน์ “คุ้ยภาษาหาสาร”
3. โครงการผลิตสื�อวิทยุ “เปิดม่านวฒันธรรมอาเซียน”
4. เวบ็ไซต์เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ด้านศิลปะและวฒันธรรม http://cultural.wu.ac.th  
และ   http://.toompang.wu.ac.th
5. สื�อสิ�งพิมพ์ที�ผลิตและเผยแพร่ในนามอาศรมวฒันธรรมวลัยลักษณ์ เช่น หนงัสือเพลง หนงัสือ
ภูมิปัญญาอาหารอาเซียน หนงัสือคา่ยเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วฒันธรรมและธรรมชาติ  
และหนงัสือเพลงร้องเรือเดก็รางวลัถ้วยพระราชทานฯ เป็นต้น
6. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งานด้านการทํานบํุารุงศิลปะ
และวฒันธรรมผ่านสื�อมวลชน
7. โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านศิลปะและวฒันธรรม
8. โครงการผลิตสารอาศรมวฒันธรรมวลัยลักษณ์ และพฒันาคณุภาพสู่ TCI ฐาน 1 และ
ยกระดบัวารสารวิชาการสู่มาตรฐานฐานข้อมูลอาเซียน (ACI DATA BASE) ตามลําดบั
ตอ่ไป
9. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และข่าวสารด้านศิลปะและวฒันธรรมผ่านสื�อวิทยุโทรทศัน์ร่วมกับ
สถานีวิทยุโทรทศัน์กระจายเสียงแหง่ประเทศไทย ช่อง 11 นครศรีธรรมราช (NBT) ในรายการ 
“เช้านี �ที�เมืองคอน” และรายการ “ระเบียงข่าว”
10. ผลิตสื�อวิทยุ “คุ้ยภาษาหาสาร” ส่งเผยแพร่แก่สถานีวิทยุตา่ง ๆ ในภาคใต้ และสถานีวิทยุ
โทรทศัน์ช่องดาวเทียม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที�วัดที� 2 จาํนวนผลงาน/
กิจกรรมที�เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์หรือวิถีชีวติแบบ
ใหม่ที�สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือ
พัฒนาประเทศ

10 กิจกรรม 9 กิจกรรม 90 กจิกรรมด้านการสร้างเสริมความสัมพนัธ์หรือวิถชีีวิตแบบใหมท่ี�สอดคล้องกบันโยบายการ
พฒันามหาวิทยาลัยหรือพฒันาประเทศที�ได้ดําเนนิการในรอบครึงปีงบประมาณ 2561 มี
ดังนี �เช่น
1. โครงการแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมและวิถชีีวิตที�หลากหลายในสงัคมของ
นกัศึกษาสาขาศึกทั�วไป                                                        
2. โครงการสํารวจและจัดทาํระบบฐานข้อมลูภาพถา่ยมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคใต้        
3.โครงการอบรมยวุมคัคุเทศก์นาํชมโบราณสถานตุมปัง แบบ 3 ภาษา (ไทย  องักฤษ จีน)                
4.  โครงการเศรษฐกจิสร้างสรรค์เรียนรู้ร่วมกนั ณ ชุมชนโมคลาน                                             
5.โครงการศึกษาการจัดการทอ่งเที�ยวของตลาดย้อนยคุในจังหวัดนครศรีธรรมราช                         
6.โครงการแนวทางบริหารจัดการวัฒนธรรมและวิถชีีวติท้องถิ�นประสานโครงการประชารัฐ               
7.โครงการเรียนรู้ภาษา  หรรษากบัวัฒนธรรมจีน     
8. โครงการพฒันาแอพพริเคชั �นในรูปแบบคิวอาร์โค้ท และภาพเสมอืนจริงโบราณสถานตุม
ปัง           
9.โครงการผลิตหนงัสือวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม "สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์" 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสื�อสิ�งพมิพ์ TCI ฐาน 2

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที�วัดที� 3 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

90 94 104%
 

     จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้าน
ประโยชน์ที�ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ จํานวน 9
โครงการ มีค่าเฉลี�ยอยู่ที� ร้อยละ 94

ตัวที�วัดที� 4 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์
หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที�สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
หรือพัฒนาประเทศ

90 93 103%
 

     
     จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที�
เกี�ยวเนื�องกับการสร้างเสริมความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที�
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือพัฒนา

ประเทศ จํานวน 9 โครงการ มีค่าเฉลี�ยอยู่ที� ร้อยละ 92.75

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวที�วัดที� 5 ร้อยละของ
นักศึกษาที�เห็นความสาํคัญ
ของศิลปะและวัฒนธรรม

95 96 101%
 

     ในการจดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ที�กําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น
นกัศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรม จาก
จํานวนโครงการที�กําหนดไว้ทั �งปีรวมทั �งสิ �น  52 โครงการ มีผลสถิติการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาที�บรรลตุามเป้าหมายที�กําหนดไว้มี
ทั �งสิ �นในรอบครึ�งปีงบประมาณ 2561จนถึงเดือนเมษายน 2561 ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.9 ซึ�งจาก
ข้อมลูสถิติความสนใจและการให้ความสําคญัของนกัศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรมได้เพิ�มจํานวนมากขึ �น
ตามลําดบั .โดยบางโครงการมีนกัศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกิน
เป้าหมายที�กําหนดไว้เป็นจํานวนมาก เช่น กิจกรรมอบรมยวุ
มคัคเุทศก์นําชมโบราณสถานตมุปัง 3 ภาษาที�กําหนดรับสมคัร
นกัศึกษาเข้าร่วมอบรม 80 คน ปรากฏมีนกัศึกษาสนใจสมคัรเข้าร่วม
อบรม 138 คน และกิจกรรมค่ายศาสนสมัพนัธ์ที�เปิดรับสมคัร
นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 100 คน ปรากฏมีนกัศึกษาสนใจสมคัร

ร่วมค่ายถึง 128 คน เป็นต้น

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวจิัย บริการวิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพือ่ตอบสนองตอ
การพัฒนาประเทศ

         ขอบคุณครับ


