
เลขที่........... 
แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุ่มบุคคล 
 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวนนัทนา  เศาจวุฒิพงศ์ ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ 
สังกัดฝ่าย / หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหลักสูตร  โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) 
วัน/เดือน/ปี  8 กันยายน 2564 
สถานที่จัด รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Application Meeting 
หน่วยงานผู้จัด สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
ค่าใช้จ่าย      ไม่มี               มี  จำนวน ………………  บาท   

 เบิกจ่ายจากงบประมาณ   แผ่นดิน    เงินรายได้     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
ใบเกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 

 ได้รับ            ไม่ได้รับ เนื่องจาก................................................................................              
     ไม่มี 

สรุปสาระสำคัญ 
 โครงการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) 
มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และร่วมหาแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 
15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้ 
 
เรื่องที่ 1 สรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะ ปีงบประมาณ 2564 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1 รหัสตัวชี้วัด K34 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 

ร้อยละ 89.80 บรรลุ 

2 รหัสตัวชี้วัด K35 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5,000 คน 15,746 คน บรรลุ 
3 รหัสตัวชี้วัด K36 : จำนวนประเทศที่เข้าร่วม

กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ 

ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, จีน, 
อังกฤษ, เวียดนาม 

บรรลุ 

4 รหัสตัวชี้วัด K37 : มีระบบฐานข้อมูล เช่น 
ระบบสืบค้นรูปภาพ ข้อมูลทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ 

2 ระบบ 2 ระบบ บรรลุ 

 



จำนวนโครงการ 
 - จำนวนหน่วยงานที่ส่งข้อมูล 30 หน่วยงาน / 60 โครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - นักเรียน/นิสิต  5,057  คน 
 - อาจารย์  2,064  คน 
 - บุคลากร  2,382  คน 
 - บุคคลภายนอก  6,243  คน 
     รวม  15,746  คน 
ความพึงพอใจ 
 - ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ ร้อยละ 88.02 
 - ความเข้าใจในวัฒนธรรมฯ ร้อยละ 89.80 
 
เรื่องที่ 2 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
ปีงบประมาณ 2565 

ลำดับที ่ ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
1 รหัสตัวชี้วัด K34 : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 

2 รหัสตัวชี้วัด K35 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 6,000 คน 
3 รหัสตัวชี้วัด K36 : จำนวนประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุง

วัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ 

4 รหัสตัวชี้วัด K37 : มีระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบสืบค้นรูปภาพ ข้อมูล
ทางวัฒนธรรมและศิลปะ 

2 ระบบ 

 
เรื่องท่ี 3 โครงการวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ส่วนกลาง) 
 แบบร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังต่อไปนี้ 
 

โครงการ ช่วงเวลาจัดโครงการ 

1. โครงการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

- โครงการวันมาฆบูชา ก.พ. 2565 

- โครงการวันวิสาบูชา พ.ค. 2565 

- โครงการวันอาสาฬหบูชา ก.ค. 2565 

 
 



 
โครงการ ช่วงเวลาจัดโครงการ 

2. โครงการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
- โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ต.ค. 2564 

- โครงการวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ ธ.ค. 2564 

- โครงการวันฉัตรมงคล พ.ค. 2565 

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชินี พระราชินีสุทธิดา  มิ.ย. 2565 

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 ก.ค. 2565 

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ) 

ส.ค. 2565 

3. โครงการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ 

- โครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ : Gelleries Night 
2022 

ก.พ. 2565 

- โครงการนำเสนอผลงานวิชาการด้านงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วม
สมัยระดับชาติครั้งท่ี 2 

พ.ค. 2565 

- โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 11 ก.ค. 2565 

4. โครงการด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

- โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม พ.ย. 2564 
 

 ในส่วนของโครงการที่จะจัดในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ทางสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจะจัด
งานในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงในส่วนของโครงการอ่ืน ๆ ก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นออนไลน์มากขึ้น 
เพ่ือให้สะดวกต่อการเข้าร่วมงาน 
 
เรื่องท่ี 4 การสรุปผลการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2565 
 ในปีงบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการของส่วนงานส่งสรุปผลกิจกรรมให้กับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ได้จนถึงช่วงปลายเดือนกันยายน 2565 เนื่องจากปีนี้ทางสถาบันฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายไว้ จึงไม่จำเป็นต้องอิง
กับปีงบประมาณ  
 

    
 








