มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลงงบประมาณ 2, เงินรายได
1. โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รหัสโครงการ 6137000001
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 04, 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
กลยุทธ 0401, 4.1 สงเสริม และพัฒนา งานดานทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปน 1 ใน 9 สวนราชการหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีภารกิจหนาที่หลัก คือ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7
กําหนดใหมหาวิทยาลัย พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น มี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจําเปนตองบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดแผนจัดการใหสามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจเปนไปตามแผนและใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การนี้จึงกําหนดแผนโครงการบริหาร
จัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น
ดวยเหตุผลขางตน ในการดําเนินงานดานทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองมีแผนในการพัฒนา
ใหการดําเนินงานสงผลตอนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคาและพัฒนาผลผลิตสู
สังคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรที่ 4 ดังนั้นการจัดทําแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงมีจุดมุงหมายหลักที่จะ
พัฒนางานโดยใชพลังขับเคลื่อนของนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และบุคลากร ใหสามารถดําเนินงานอยางบูรณาการ ซึ่งเกิด
จากการสรางสรรคในกิจกรรมที่สอดคลองและเกิดผลสําเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อใหการบริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถดําเนินงานที่สงผลความสําเร็จในงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบริหารความเสี่ยงของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหสามารถแกปญหาและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบริหารการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามตัวบงชี้ในภารกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. เพื่อพัฒนาทรัพยากรและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่สงผลตอคุณลักษณะใฝดี ใฝรู สูงาน
7. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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8. รูปแบบกิจกรรม
1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560
3. บริหาร/พัฒนาสํานัก/งานประกันคุณภาพการศึกษา
9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เชิงเวลา
โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ

1

รอยละ

80

รอยละ

90

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
รับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปการศึกษา
2560
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บริหารจัดการงานของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมใหมี
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

ครั้ง

1

0

1

0

รอยละ

80

0

80

0

ครั้ง

0

0

0

1

คะแนน

0

0

0

4.80

งาน

1

1

1

1

รอยละ

80

80

80

80

2. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2560

3. บริหาร/พัฒนาสํานัก/งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)
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12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดพัฒนาการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับตาง
หนวยงานที่มีภารกิจเดียวกัน
3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวยกัน
4. บุคลากรในสํานักปฏิบัติงานดวยความเชื่อมั่น และเปนไปตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีไดรับการ
พัฒนาและมีการประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสม
5. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่รวมกิจกรรมและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสํานัก สามารถมีความรู มีประสบการณ
และมีจิตอาสาที่เกิดจากการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใฝดี ใฝรู สูงาน
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2560
3. บริหาร/พัฒนาสํานัก/งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

ครั้ง

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงิน(บาท)
ป 2560
ป 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

24,580.00

12,290.00

0.00

12,290.00

0.00

ครั้ง

12,700.00

0.00

0.00

0.00

12,700.00

กิจกรรม

122,150.00

32,150.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

14. งบประมาณที่ใช
กิจกรรม
1. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2560

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอบแทน 10,500 บาท
1. คาตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ 12 คน ครั้งละ 5,250 บาท จํานวน 2
ครั้ง เปนเงิน 10,500 บาท
คาใชสอย 14,080 บาท
2. คาเดินทางคณะกรรมการประจําสํานักฯ (สําหรับผูทรงคุณวุฒ)ิ จํานวน 5 คนๆ ละ 2 ครั้งๆ ละ
1,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 12 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 2,400 บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 12 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
1,680 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 24,580 บาท
คาตอบแทน 11,000 บาท
1. คาตอบแทนประธานกรรมการ 1 คน เปนเงิน 4,500 บาท
2. คาตอบแทนกรรมการ 1 คน เปนเงิน 3,500 บาท
3. คาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ 1 คน เปนเงิน 3,000 บาท
คาใชสอย 1,700 บาท
4. คาอาหารกลางวัน จํานวน 10 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 700 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,700 บาท

หมวด
รายจาย
ตอบแทน,
ใชสอย

ตอบแทน,
ใชสอย

จํานวนเงิน
24,580.00

12,700.00

-4กิจกรรม
3. บริหาร/พัฒนา
สํานัก/งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
คาใชสอย 94,520 บาท
1. คาน้ํามันรถเดินทางไปราชการ 2 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
2. คาที่พักเดินทางไปราชการ 2 ครั้งๆ ละ 8 คนๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 12,800 บาท
3. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 2 ครั้งๆ ละ 3 วันๆ ละ 8 คนๆ ละ 240 บาท เปนเงิน 11,520
บาท
4. คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (สําหรับการจัดประชุม/อบรม) 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 100
บาท เปนเงิน 6,000 บาท
5. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (สําหรับการจัดประชุม/อบรม) 3 ครั้งๆ ละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ
35 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
6. คาจางเขาเลมเอกสารและหลักฐานงานประกันคุณภาพ 50 เลมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 5,000
บาท
7. คาจางเขาเลมแผนและรายงานตางๆ 50 เลมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
8. คาจางเหมาซอมแซมวัสดุและครุภัณฑของสํานัก เปนเงิน 40,000 บาท
คาวัสดุ 27,630 บาท
9. หมึก HP Laser 13A จํานวน 2 กลองๆ ละ 3,850 บาท เปนเงิน 7,700 บาท
10. หมึก HP Laser 35A จํานวน 4 กลองๆ ละ 2,590 บาท เปนเงิน 10,360 บาท
11. หมึก HP Laser 12A จํานวน 1 กลอง เปนเงิน 2,900 บาท
12. กระดาษ 70 แกรม (กลองละ 5 รีม) จํานวน 12 กลองๆ ละ 465 บาท เปนเงิน 5,580 บาท
13. กระดาษ 80 แกรม (กลองละ 5 รีม) จํานวน 2 กลองๆ ละ 545 บาท เปนเงิน 1,090 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 122,150.00 บาท

หมวด
รายจาย
ใชสอย,
วัสดุ

จํานวนเงิน
122,150.00

รวมทั้งสิ้น 159,430.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน
1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
2. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ในภารกิจของสํานัก
3. นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
4. นักศึกษาและบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชนได
วิธีที่ใชในการประเมิน
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/การสังเกต
ผูประเมิน
นักศึกษาและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ
ผูขออนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยเบญจา ลิขิตยิ่งวรา)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลงงบประมาณ 2, เงินรายได
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รหัสโครงการ 6137000002
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 05, 5 พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอยางมีคุณภาพ(Quality Human resources)
กลยุทธ 0501, 5.1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารและพัฒนาบุคลากร อยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย (ตบช. 4.1 /สกอ.หลักสูตร)
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
5. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ประสงคจะพัฒนาบุคลากรทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและของทองถิ่น ตามภารกิจหลักของสํานัก คือ การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องดวยบุคลากรของสํานักเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของสํานัก จึงจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น
เพื่อเป น การพัฒ นาบุ ค ลากรของสํ านั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรมให ดํ าเนิ น งานด า นการทํานุ บํ ารุ ง ศิล ปะและวั ฒ นธรรมอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีความรู ประสบการณ และมีโลกทัศนที่กวางไกล
ในงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
7. กลุม เปาหมาย
บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. รูปแบบกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหไดรับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

-2-

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
จํานวนบุคลากรของสํานักที่ไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เชิงเวลา
โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

3

รอยละ

80

รอยละ

90

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนบุคลากรของสํานักที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรของสํานักสามารถ
นําองคความรูที่ไดจากการ
พัฒนาไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คน

0

1

2

0

รอยละ

0

80

80

0

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการพัฒนา และสามารถนําองคความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความรู ประสบการณ และมีโลกทัศนที่
กวางไกลในงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

คน

12,000.00

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงิน(บาท)
ป 2560
ป 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

0.00

4,000.00

8,000.00

0.00

14. งบประมาณที่ใช
กิจกรรม

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิง่ กอสราง

1. พัฒนาศักยภาพ 1. คาพานะเดินทางไปราชการ จํานวน 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 620 บาท เปนเงิน 1,860 บาท
2. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จํานวน 3 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 160 บาท เปนเงิน 1,440 บาท
บุคลากร

หมวด
รายจาย
ใชสอย

จํานวนเงิน
12,000.00

3. คาพี่พักเดินทางไปราชการ จํานวน 3 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 700 บาท เปนเงิน 4,200 บาท
4. คาลงทะเบียนเขาอบรมพัฒนาตนเอง จํานวน 3 คนๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 4,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น

12,000.00
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15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน
บุคลากรของสํานักสามารถนําองคความรูที่ไดจากการพัฒนาไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีที่ใชในการประเมิน
แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ
ผูประเมิน
บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ
ผูขออนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยเบญจา ลิขิตยิ่งวรา)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
1. โครงการ สนับสนุนและสงเสริมงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
รหัสโครงการ 6137000003
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 04, 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
กลยุทธ 0402, 4.2 อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร และพัฒนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จํานวนโครงการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.2.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ
4.2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.,สมศ.)
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปน 1 ใน 9 สวนราชการหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีภารกิจหนาที่หลัก
คือ งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7
กําหนดใหมหาวิทยาลัย พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น มี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงจัดโครงการเพื่อสรางความ
ตระหนัก ปลูกฝงจิตสํานึก และสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชนในทองถิ่น
และสั งคมในวงกว าง เกิด จิ ต สํ านึ ก เกิด ความรั กและภาคภู มิใจในศาสนา ศิล ปวั ฒ นธรรมของไทย และภู มิ ป ญญาทองถิ่ น
ตลอดจนรวมกันอนุรักษ พัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถิ่นใหยังคงอยูเปนที่รูจักกันในระดับสากลตอไป
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อสรางความตระหนัก ปลูกฝงใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชนในทองถิ่น
เกิดจิตสํานึก รักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา ตลอดจนเผยแพรผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นสูสาธารณชน
4. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
5. เพื่อบริ หารจั ด การและพัฒนางานตามภารกิจ ของสํานั กศิลปะและวัฒ นธรรมให ส ามารถดํ าเนิ น งานได อย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เพื่อพัฒ นาการประชาสั มพัน ธ งานด านทํานุ บํ ารุ งศิล ปะและวั ฒ นธรรมสู นั กศึกษา อาจารย และบุ คลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนในชุมชนทองถิ่น อยางทั่วถึงและเกิดประโยชนสูงสุด
7. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ปราชญชาวบาน และภูมิปญญาทองถิ่น
3. ประชาชนในชุมชนทองถิ่น

-2-

8. รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย
1.1 วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันพอแหงชาติ
(5 ธันวาคม)
1.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษมรดกไทย
(2 เมษายน)
1.3 ประเพณีวันสงกรานต (13 – 15 เมษายน)
1.4 ประเพณีวันเขาพรรษา (เดือนกรกฎาคม)
1.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม)
1.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 และวันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม)
1.7 วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13 ตุลาคม)
1.8 พิธีไหวครูนาฏศิลป และศิลปะไทย
2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเผยแพรผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.1 เพิ่มศักยภาพและเผยแพรผลงานทางดานศิลปะการแสดง
2.2 เผยแพรผลงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ในงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานความ
รวมมือกับเครือขาย
2.3 การประกวดแขงขันทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
2.4 สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.5 ยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษาผูมีจิตอาสาดีเดนดานศิลปะและวัฒนธรรม
3. กิจกรรมสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3.1 จัดนิทรรศการหมุนเวียนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่
3.2 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรงานทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3.3 จัดทําวารสารทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4. กิจกรรมจัดทําแผนและพัฒนางานตามภารกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดประชุมทบทวนและจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และระดับ
มหาวิทยาลัย
4.2 บริหารจัดการ พัฒนาสํานัก และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และระดับ
มหาวิทยาลัย
9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เชิงเวลา
โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ
คน

1
10,000

รอยละ

90

รอยละ

90
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11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

1. อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
วันสําคัญของไทย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนกิจกรรมอนุรักษและ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และวันสําคัญของไทย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
นักศึกษา อาจารย บุคลากร
และประชาชนในชุมชน
ทองถิ่น เกิดความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
วันสําคัญของไทย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
และเผยแพรผลงานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
นักศึกษา อาจารย บุคลากร
และประชาชนในชุมชน
ทองถิ่น เกิดความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุน
และสงเสริมใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
นักศึกษา อาจารย บุคลากร
และประชาชนในชุมชน
ทองถิ่น เกิดความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
งานตามภารกิจของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม

1

2

3

4

รอยละ

80

80

80

80

กิจกรรม

2

2

0

3

รอยละ

80

80

0

80

กิจกรรม

2

2

2

3

รอยละ

80

80

80

80

กิจกรรม

1

1

1

1

2. เพิ่มศักยภาพและเผยแพร
ผลงานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

3. สนับสนุนและสงเสริมให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

4. จัดทําแผนและพัฒนางาน
ตามภารกิจของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)
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กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

รอยละ

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)

80

80

80

80

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชนในทองถิ่นที่เขารวมกิจกรรม ไดรวมกันอนุรักษ
และสื บ สานประเพณีวั ฒ นธรรมไทย และวั น สํ าคัญของไทย เกิด ความตระหนั ก เกิด จิต สํ านึ ก มีความรั กและภาคภู มิใจใน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. นักศึกษาไดเพิ่มศักยภาพทางดานศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเผยแพรผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น สูสาธารณชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เกิดความตระหนัก เกิดจิตสํานึก มีความรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4. การบริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสงผลใหการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และระดับมหาวิทยาลัยในองคประกอบดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
6. การประชาสัมพันธงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนประชาชนในชุมชนทองถิ่น เปนไปอยางทั่วถึงและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีวารสารทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ที่สามารถเผยแพรสูสาธารณชนผานทางเว็บไซตและชองทางอื่นๆ ไดอยางเปนรูปธรรม
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

1. อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
และวันสําคัญของไทย
2. เพิ่มศักยภาพและ
เผยแพรผลงานทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
3. สนับสนุนและสงเสริมให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
4. จัดทําแผนและพัฒนา
งานตามภารกิจของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงิน(บาท)
ป 2560
ป 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

180,000.00

5,000.00

80,000.00

50,000.00

45,000.00

กิจกรรม

120,000.00

55,000.00

35,000.00

0.00

30,000.00

กิจกรรม

120,000.00

40,000.00

10,000.00

10,000.00

60,000.00

กิจกรรม

33,100.00

30,000.00

0.00

0.00

3,100.00
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14. งบประมาณที่ใช
กิจกรรม
1. อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และวันสําคัญของ
ไทย

2. เพิ่มศักยภาพและ
เผยแพรผลงาน
ทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

3. สนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอบแทน 23,600 บาท
1. คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด 2 กิจกรรมๆ ละ 3 คนๆ ละ 600 บาท เปน
เงิน 3,600 บาท
2. คาตอบแทนเงินรางวัลการประกวด 2 กิจกรรมๆ ละ 4 รางวัล เปนเงิน 15,000 บาท
3. คาตอบแทนวิทยากร 1 กิจกรรม เปนเงิน 3,000 บาท
4. คาสมนาคุณนักแสดง 1 กิจกรรม 10 คนๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 2,000 บาท
คาใชสอย 142,400 บาท
5. คาอาหารกลางวัน 3 กิจกรรมๆ ละ 100 คนๆ ละ 60 บาท เปนเงิน 18,000 บาท
6. คาอาหารวาง 3 กิจกรรมๆ ละ 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
7. คาอาหารระหวางฝกซอมการแสดง 1 กิจกรรม 5 วันๆ ละ 10 คนๆ ละ 50 บาท เปนเงิน
2,500 บาท
8. คาเชาเต็นท 3 กิจกรรมๆ ละ 5 หลังๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 9,000 บาท
9. คาเชาเครื่องเสียง 3 กิจกรรมๆ ละ 7,000 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
10. คาจางจัดตกแตงสถานที่ 7 กิจกรรมๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
11. คาจางจัดทําปายชื่องาน 7 กิจกรรมๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน 7,000 บาท
12. คาจางจัดทําบายศรี และจัดเครื่องสังเวย ในพิธีไหวครูนาฏศิลปฯ เปนเงิน 30,000 บาท
13. คาจางจัดเครื่องไทยธรรม 7 กิจกรรมๆ ละ 9 ชุดๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 18,900 บาท
คาวัสดุ 14,000 บาท
14. คาวัสดุจัดพิธีไหวครูนาฏศิลปฯ เปนเงิน 4,000 บาท
15. คาวัสดุจัดพิธีทาํ บุญเพื่อถวายเปนพระราชกุศล เปนเงิน 5,000 บาท
16. คาวัสดุจัดงานอนุรักษประเพณีวันสงกรานต เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท
คาตอบแทน 37,200 บาท
1. คาตอบแทนวิทยากร 1 กิจกรรมๆ ละ 3 คนๆ ละ 7 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน 25,200
บาท
2. คาตอบแทนผูแสดง 3 กิจกรรมๆ ละ 20 คนๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
คาใชสอย 72,800 บาท
3. คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 2 กิจกรรมๆ ละ 3 วันๆ ละ 30 คนๆ ละ 60 บาท เปนเงิน
10,800 บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 กิจกรรมๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 25 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
5. คาอาหารและเครื่องดื่มระหวางฝกซอมการแสดง 3 กิจกรรมๆ ละ 5 วันๆ ละ 20 คนๆ ละ
50 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
6. คาจางซอมเครื่องดนตรี และเสื้อผานาฏศิลป เปนเงิน 5,000 บาท
7. คาเดินทางไปราชการ 2 กิจกรรมๆ ละ 14,000 บาท เปนเงิน 28,000 บาท
8. คาจางเหมาจัดทําโลเกียรติคุณ 10 อันๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ 10,000 บาท
7. คาวัสดุเครื่องแตงกายนาฏศิลป เครื่องดนตรี และอุปกรณประกอบการแสดง 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท
คาใชสอย 112,000 บาท
1. คาจางจัดตกแตงนิทรรศการทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 4 ครั้งๆ ละ
3,000 บาท เปนเงิน 12,000 บาท
2. คาจางออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรงานทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนเงิน 50,000 บาท
3. คาจางพิมพวารสารทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญญาทองถิ่น จํานวน 400 เลมๆ ละ
125 บาท เปนเงิน 50,000 บาท
คาวัสดุ 8,000 บาท
4. คาวัสดุจัดนิทรรศการทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น 4 ครั้งๆ ละ 2,000
บาท เปนเงิน 8,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท

หมวด
จํานวนเงิน
รายจาย
ตอบแทน, 180,000.00
ใชสอย,
วัสดุ

ตอบแทน,
ใชสอย,
วัสดุ

120,000.00

ใชสอย,
วัสดุ

120,000.00

-6กิจกรรม
4. จัดทําแผนและ
พัฒนางานตามภารกิจ
ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
คาใชสอย 29,860 บาท
1. คาอาหารกลางวันและอาหารเย็น จํานวน 4 วัน รวม 7 มื้อๆ ละ 7 คนๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 4,900 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 4 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 7 คนๆ ละ 35 บาท เปนเงิน
1,960 บาท
3. คาที่พัก หองละ 2 คน จํานวน 3 คืน 4 หองๆ ละ 1,500 บาท เปนเงิน 18,000 บาท
4. คาน้ํามันรถเดินทางไปราชการ เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ 3,240 บาท
5. คาวัสดุกระดาษ หมึกพิมพสี และขาวดํา เปนเงิน 3,240 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,100.00 บาท

หมวด
รายจาย
ใชสอย,
วัสดุ

จํานวนเงิน
33,100.00

รวมทั้งสิ้น 453,100.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน
1. นักศึกษา อาจารย บุคลากร และประชาชนในชุมชนทองถิ่น เกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญของประเพณี
วัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย
2. นั ก ศึ ก ษา อาจารย บุ ค ลากร และประชาชนในชุ ม ชนท อ งถิ่ น เกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
3. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
วิธีที่ใชในการประเมิน : ใชแบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/การสังเกต
ผูประเมิน : นักศึกษา อาจารย และประชาชนในชุมชนทองถิ่น ที่เขารวมกิจกรรม ตลอดจนคณะทํางานของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงผูไดรับประโยชนจากการจัดกิจกรรม

ลงชื่อ
ผูขออนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยเบญจา ลิขิตยิ่งวรา)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
1. โครงการ ความรวมมือกับเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
รหัสโครงการ 6137000004
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 04, 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
กลยุทธ 0403, 4.3 สงเสริม และสนับสนุนการสรางเครือขายเพื่อการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 จํานวนเครือขายความรวมมือดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
4.3.2 จํานวนนักศึกษา และบุคลากรที่เขารวมโครงการ
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปน 1 ใน 9 สวนราชการหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีภารกิจหนาที่หลัก
คือ งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7
กําหนดใหมหาวิทยาลัย พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น มี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตองรวมมือและทํางานประสานกับบุคคลทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชนในทองถิ่น และหนวยงานตางๆ การสราง
เครือขายทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีการดําเนินงานรวมกับ
เครือขาย รวมทั้งเกิดการพัฒนางานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อพัฒนาเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
2. เพื่อจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
3. เพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
7. กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
8. รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมความรวมมือกับเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
1. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. งานขวงวัฒนธรรมลําปาง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3. งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
4. งานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5. งานศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6. ศึกษาดูงานและสรางเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
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9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เชิงเวลา
โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ
คน

1
2,000

รอยละ

90

รอยละ

90

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. ความรวมมือกับเครือขาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนกิจกรรมความรวมมือ
กับเครือขายทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ :
นักศึกษาและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในการรวม
กิจกรรมกับเครือขาย

หนวยนับ

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)

กิจกรรม

1

4

1

0

รอยละ

80

80

80

0

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดพัฒนาเครือขายทางดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ และไดจัดกิจกรรม
รวมกันกับเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่องทุกป ตลอดจนไดเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับเครือขายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ความรวมมือกับ
เครือขายทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรม

175,000.00

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงิน(บาท)
ป 2560
ป 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

20,000.00

130,000.00

25,000.00

0.00
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14. งบประมาณที่ใช
กิจกรรม
1. ความรวมมือกับ
เครือขายทางดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอบแทน 20,000 บาท
1. คาตอบแทนนักแสดง 5 กิจกรรมๆ ละ 20 คนๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 20,000 บาท
คาใชสอย 140,000 บาท
2. คาที่พัก 4 กิจกรรมๆ ละ 10 หองๆ ละ 3 วันๆ ละ 450 บาท เปนเงิน 54,000 บาท
3. คาเดินทางไปราชการ 4 กิจกรรมๆ ละ 21,500 บาท เปนเงิน 86,000 บาท
คาวัสดุ 15,000 บาท
4. คาวัสดุเครื่องสําอาง เครื่องแตงกายนาฏศิลป เครื่องดนตรี และอุปกรณประกอบการแสดง
5 กิจกรรมๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 175,000.00 บาท

หมวด
จํานวนเงิน
รายจาย
ตอบแทน, 175,000.00
ใชสอย,
วัสดุ

รวมทั้งสิ้น 175,000.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน : นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมกับเครือขาย
วิธีที่ใชในการประเมิน : ใชแบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/การสังเกต
ผูประเมิน : นักศึกษา อาจารย และประชาชนในชุมชนทองถิ่น ที่เขารวมกิจกรรม ตลอดจนคณะทํางานของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม รวมถึงผูไดรับประโยชนจากการจัดกิจกรรม

ลงชื่อ
ผูขออนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยเบญจา ลิขิตยิ่งวรา)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
1. โครงการ เผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ
รหัสโครงการ 6137000005
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 04, 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
กลยุทธ 0402, 4.2 อนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร และพัฒนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ที่ 4.2.1 จํานวนโครงการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม เผยแพร และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.2.2 จํานวนผูเขารวมโครงการ
4.2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.,สมศ.)
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ. 2559 นี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ไดรับคัดเลือกจากประเทศไตหวัน
ใหเปนตัวแทนของประเทศไทยไปเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในงาน 2016 Yilan International Children's Folklore &
Folkgame Festival ณ เมืองยี่หราน ประเทศไตหวัน โดยการประสานงานของ ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ ประธานสภา
วัฒนธรรมพื้นบานภาคพื้นเอเชียแปซิฟก ประธานสภาวัฒนธรรมพื้นบานโลก และที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมพื้นบานแหงประเทศ
ไทย ผูเขารวมการดําเนินงานในการสงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบานนานาชาติกับองคกร International Council of
Organizations of Folklore Festivals and Folk Art - CIOFF ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นในป 2513 ดําเนินโครงการ
เผยแพรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติโดยความรวมมือกับสภาวัฒนธรรมพื้นบานนานาประเทศกวา 90 ประเทศทั่วโลก โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบานในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไมสามารถเขารวมงานดังกลาวได เนื่องจากขาดความพรอมดานงบประมาณ ซึ่งสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีภารกิจหลักในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีวิสัยทัศนคือ
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู อนุรักษ สืบสาน สงเสริม สรางสรรค และเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นสู
สากล รวมทั้งมีเปาหมายในการสรางเครือขายทางด านศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ และการเผยแพรศิล ปวัฒนธรรมใน
ตางประเทศ เนื่องดวยวัฒนธรรมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในยุคแหงการบูรณาการความรวมมือระหวางประเทศ เปนสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นในฐานะผลผลิตเชิงคุณคาของแตละสังคม ไดรับการสงตอ ถายทอด และขัดเกลาจากรุนสูรุน นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังมี
สวนชวยในการสรางความเขาใจอันดีของผูคนอันนําไปสูความรวมมือระหวางประเทศ ชุมชน และสังคม เปนสื่อในการสราง
ความสัมพันธ และความเขาใจอันดีกับนานาประเทศ นําไปสูการพัฒนาที่เกิดคุณประโยชนตอชาติในหลายๆ ดาน สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จึงมุงมั่นที่จะดําเนินการนําศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนใน
ต า งประเทศ ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว จึ ง ได กํ า หนดจั ด โครงการเผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยใน
ตางประเทศ ขึ้น
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อ เผยแพร และแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยให เ ป น ที่ ป ระจั กษ และเป น การประชาสั มพั น ธ ป ระเทศไทย
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาชาวตางชาติ ทั้งยังเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่จะชวยสรางความเขมแข็งและ
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ความกาวหนาของประเทศ สงผลดีในดานเศรษฐกิจและสังคม และสงเสริมใหประเทศไทยเปนที่รูจักแพรหลายในวงกวางและ
หลากหลายมิติยิ่งขึ้น
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท างดานศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศ
3. เพื่อสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรม และกระชับสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ ผาน
กิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการและสรางสรรค
4. เพื่อสนับสนุนสงเสริมและเปดโอกาสใหนักศึกษาไทยไดแสดงศักยภาพในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศ
7. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
8. รูปแบบกิจกรรม
นํานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงเดินทางไปเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
ในตางประเทศ
9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เชิงเวลา
โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ
คน

1
30

รอยละ

90

รอยละ

90

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
กิจกรรม
1. เผยแพรและแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ตางประเทศ

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ครั้งในการเผยแพรและ
แลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม
ไทยในตางประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
นักศึกษาและบุคลากรมี
ความรู ประสบการณ และมี
ความพึงพอใจจากการเขา
รวมโครงการ

ครั้ง

0

0

1

0

รอยละ

0

0

80

0

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)
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12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ศิลปวัฒนธรรมของไทยไดรับการเผยแพรใหเปนที่ประจักษในตางประเทศ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
และประเทศไทย ตลอดจนสรางภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาชาวตางชาติ ตลอดจนนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ
ทางดานศิลปะการแสดงที่เปนเอกลักษณของชาติไทยในตางประเทศ ทําใหไดเรียนรู ฝกฝน มีประสบการณ และมีโลกทัศนที่
กวางไกลมากยิ่งขึ้น
2. นั กศึกษามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ หมูบ านจอมบึ งได รั บ การสนั บ สนุ น ส งเสริ มและเป ด โอกาสให นั กศึกษาได แสดง
ศั ก ยภาพในการเผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย นผลงานด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมในต า งประเทศ และสามารถแสดงศั ก ยภาพด า น
ศิลปะการแสดงและเผยแพรสูสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ประจักษในเวทีตางประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศ เปนการสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรม และกระชับสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศไทยกับ นานาประเทศ ผ านกิจ กรรมทางด านศิล ปวั ฒ นธรรมเชิงบู ร ณาการและสร างสรรค นอกจากนี้ ยั งเป น การ
ประชาสัมพันธประเทศไทย และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของไทยในสายตาชาวตางชาติ ทั้งยังเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่
จะชวยสรางความเขมแข็งและความกาวหนาของประเทศ สงผลดีในดานเศรษฐกิจและสังคม และสงเสริมใหประเทศไทยเปนที่
รูจักแพรหลายในวงกวางและหลากหลายมิติยิ่งขึ้น
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

1. เผยแพรและแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ตางประเทศ

ครั้ง

760,000.00

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงิน(บาท)
ป 2560
ป 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

0.00

0.00

760,000.00

0.00

14. งบประมาณที่ใช
กิจกรรม
1. เผยแพรและ
แลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ตางประเทศ

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
คาใชสอย 747,480 บาท
1. คาโดยสารเครื่องบินไป - กลับ คาภาษีสนามบิน และคาประกันการเดินทาง จํานวน 30
คนๆ ละ 20,500 บาท เปนเงิน 615,000 บาท
2. คาธรรมเนียมการขอและจัดทําวีซา จํานวน 30 คนๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 75,000 บาท
3. คาอาหารนักแสดง จํานวน 10 วันๆ ละ 30 คนๆ ละ 150 บาท เปนเงิน 45,000 บาท
4. คาน้ํามันรถบัสไปรับ - สง ผูเขารวมโครงการ จากจอมบึง - สนามบิน จํานวน 2 ครั้งๆ ละ
4,000 บาท เปนเงิน 8,000 บาท
5. คาน้ํามันรถหกลอขนเครื่องดนตรีและอุปกรณการแสดง ไปรับ - สง จากจอมบึง - สนามบิน
จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
6. คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถบัส และรถหกลอของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 วันๆ ละ 2 คนๆ
ละ 120 บาท เปนเงิน 480 บาท
คาวัสดุ 12,520 บาท
7. คาวัสดุเครื่องสําอาง อุปกรณแตงหนา/ทําผม และเครื่องดนตรี เปนเงิน 8,000 บาท
8. คาวัสดุซอมแซมเสื้อผา เครื่องประดับ และอุปกรณประกอบการแสดง เปนเงิน 4,520 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 760,000.00 บาท

หมวด
รายจาย
ใชสอย,
วัสดุ

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
760,000.00

760,000.00
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15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน : นักศึกษาและบุคลากรมีความรู ประสบการณ และมีความพึงพอใจจากการเขารวมโครงการ
วิธีที่ใชในการประเมิน : ใชแบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/การสังเกต
ผูประเมิน : นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ลงชื่อ
ผูขออนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยเบญจา ลิขิตยิ่งวรา)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
1. โครงการ เพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1
รหัสโครงการ 6137000006
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 03, 3 ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ (Quality Academic Service)
กลยุทธ 0301, 3.1 พัฒนาชุมชนและ/หรือองคกรเปาหมายใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ตบช. 3.1 /สกอ.คณะ+ สถาบัน)
3.1.2 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย (ตบช. 8/สมศ.)
3.1.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (ตบช 9/สมศ.)
3.1.4 ผลการชี้นํา แกปญหาของสังคมในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก (ตบช 18/สมศ.)
3.1.5 รอยละความสําเร็จของแผนงานบริการวิชาการ
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลงานการใหบริการวิชาการ
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการ
5. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในอดีตลวนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบที่แวดลอมอยูในทองถิ่นนั้น ๆ เปน
ตัวกําหนดรากฐานทางภูมิปญญาดั่งเดิมที่สืบทอดมา แมวากระแสแหงความเปลี่ยนแปลง จะเปนตัวแปรที่ทําใหสูญหายไปบาง
ตามกาลเวลา แตก็ยังคงเหลือรองรอยอยูบางโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีทองถิ่นที่แสดงถึงประสบการณ ความรู
ความสามารถของชาวบานในการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ โดยใชศักยภาพของตนเองรังสรรคและถายทอดคุณคาแหง
ภูมิปญญา ซึ่งเปนเครื่องบงบอกใหเราไดทราบวาในบรรพกาล บรรพบุรุษของเราไดสั่งสมวิวัฒนาการความเจริญกาวหนาทาง
อารยธรรม วัฒนธรรมตาง ๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ตลอดจนความเปนเอกลักษณซึ่งควบคูกับมนุษยมานานนับพันป
จังหวัด ราชบุ รีมีชื่ออันเปน มงคลยิ่ ง หมายถึง เมืองพระราชาราชบุรีเป นเมืองเกาแก เมืองหนึ่งของประเทศไทยที่มี
ประชากรหลากหลายชาติพันธุถึง 8 ชาติพันธุ ซึ่งกอใหเกิดความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เปน
ทั้งเอกลักษณและอัตลักษณซึ่งเรียกวา “มรดกทางภูมิปญญา”
สืบ เนื่ องจากสํ านั กศิล ปะและวั ฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ หมูบานจอมบึ ง ได จัด บริ การวิ ช าการอย างตอเนื่ อง
เกี่ยวกับการอนุรักษและสืบสานมรดกภูมิปญญาทองถิ่น จึงเห็นความสําคัญของการนํามรดกทางภูมิปญญามาตอยอดสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนใหเขมแข็งเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานมรดกภูมิปญญา
อยางยั่งยืนตอไป ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักฯ จึงไดจัดบริการวิชาการโครงการเพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญา
ทองถิ่นสูเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมุงเนนชาติพันธุไทยกะเหรี่ยง อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอบานคา เนื่องจากเปนพื้นที่
แนวชายแดนที่ขาดโอกาสและชองทางการศึกษา การเรียนรู รวมทั้งขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ทําใหประชาชนสวนใหญ
ยากจน จึงควรที่จะไดรับการสงเสริมสนับสนุนและเพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางเศรษฐกิจในชุมชนตอไป
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อใหผูรับบริการมีความรูความเขาใจ และ ความพึงพอใจในเรื่องการเพิ่มมูลคาใหกับมรดกทางภูมิปญญาทองถิ่น
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2. เพื่อนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาการ
สรางสรรคศิลปหัตถกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น รหัสวิชา AE 54624 หรือรายวิชาที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญา
ทองถิ่นอยางนอย 1 รายวิชา
3. เพื่อนําความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการไปถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
7. กลุมเปาหมาย
ผูนําทองถิ่น ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
8. รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลคาใหกับผาทอกะเหรี่ยงภูมิปญญาทองถิ่นราชบุรี
2. กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลคาใหกับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปญญาทองถิ่นราชบุรี
9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารับบริการ
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม
3. การเบิกจายงบประมาณตามแผน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
2. ผูเขารับบริการมีความรูความเขาใจ เรื่อง การเพิม่ มูลคาใหกับมรดกทางภูมิปญญา
ทองถิ่น
3. ผูเขารับบริการพึงพอใจในการเขารวมโครงการเพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญา
ทองถิ่นสูเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1
4. ผูเขารับบริการสามารถนําความรูและประสบการการณจากการเขารวมโครงการ
เพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญ
 ญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ไปใชใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง ชุมชน และ/หรือสังคม
เชิงเวลา
ดําเนินโครงการสําเร็จตามเปาหมาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน
โครงการ
รอยละ

150
1
80

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

80

รอยละ

70

รอยละ

90

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
กิจกรรม
1. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่มมูลคา
ใหกับผาทอกะเหรี่ยงภูมิ
ปญญาทองถิ่นราชบุรี

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูนํา
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ครู อาจารย
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเขารวม
โครงการ

คน

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)

0

80

0

0
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กิจกรรม

2. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่มมูลคา
ใหกับอาหารกะเหรี่ยงภูมิ
ปญญาทองถิ่นราชบุรี

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ตัวชี้วัด(Indicators)

หนวยนับ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารับ
บริการมีความรูความเขาใจ
และมีความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูนํา
ทองถิ่น ปราชญชาวบาน/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ครู อาจารย
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปเขารวม
โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผูเ ขารับ
บริการมีความรูความเขาใจ
และมีความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ

รอยละ

0

80

0

0

คน

0

0

70

0

รอยละ

0

0

80

0

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจการเพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางเศรษฐกิจชุมชน
2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและประสบการณไปตอยอดเพิ่มมูลคาภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนได
3. มีการนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียนการสอน อยางนอย 1 รายวิชา
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่มมูลคา
ใหกับผาทอกะเหรี่ยงภูมิ
ปญญาทองถิ่นราชบุรี
2. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่มมูลคา
ใหกับอาหารกะเหรี่ยงภูมิ
ปญญาทองถิ่นราชบุรี

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรม

กิจกรรม

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงิน(บาท)
ป 2560
ป 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 - มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 - ก.ย.61)

129,200.00

0.00

129,200.00

0.00

0.00

118,800.00

0.00

0.00

118,800.00

0.00

-4-

14. งบประมาณที่ใช
กิจกรรม
1. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่ม
มูลคาใหกับผาทอ
กะเหรี่ยงภูมิปญญา
ทองถิ่นราชบุรี

2. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่ม
มูลคาใหกับอาหาร
กะเหรี่ยงภูมิปญญา
ทองถิ่นราชบุรี

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
คาตอบแทน 57,600 บาท
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 วันๆ ละ 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน
57,600 บาท
คาใชสอย 46,000 บาท
2. คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน เปนเงิน 1,000 บาท
3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 วันๆ ละ 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เปนเงิน
8,000 บาท
5. คาเดินทางไปราชการเพื่อติดตอประสานงาน จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน
4,000 บาท
6. คาจางจัดและตกแตงสถานที่จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง เปนเงิน 1,000 บาท
7. คาเชาสถานที่ จํานวน 2 วันๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท
8. คาเดินทางวิทยากรไป-กลับ จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
9. คาที่พักวิทยากร จํานวน 1 คืน 4 คน เปนเงิน 2,000 บาท
คาวัสดุ 25,600 บาท
10. คาอุปกรณวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 6,000 บาท
11. คาหมึกพิมพ 35A จํานวน 1 ตลับ เปนเงิน 2,600 บาท
12. คากระดาษ A4 จํานวน 10 รีมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
13. คาวัสดุฝกปฏิบัตกิ าร 80 ชุดๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 16,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 129,200 บาท
คาตอบแทน 57,600 บาท
1. คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 วันๆ ละ 4 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท เปนเงิน
57,600 บาท
คาใชสอย 38,400 บาท
2. คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ผืน เปนเงิน 1,000 บาท
3. คาอาหารกลางวัน จํานวน 2 วันๆ ละ 70 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 14,000 บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 วันๆ ละ 70 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เปนเงิน
7,000 บาท
5. คาเดินทางไปราชการเพื่อติดตอประสานงาน จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท เปนเงิน
2,000 บาท
6. คาจางจัดและตกแตงสถานที่จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง เปนเงิน 1,000 บาท
7. คาเชาสถานที่ จํานวน 2 วันๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 6,000 บาท
8. คาเดินทางวิทยากรไป-กลับ จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท
9. คาที่พักวิทยากร จํานวน 1 คืน 4 คน เปนเงิน 2,000 บาท
10. คาจางจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 70 เลมๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 1,400 บาท
คาวัสดุ 22,800 บาท
11. คาอุปกรณวัสดุสํานักงาน เปนเงิน 5,200 บาท
12. คาหมึกพิมพ 35A จํานวน 1 ตลับ เปนเงิน 2,600 บาท
13. คากระดาษ A4 จํานวน 10 รีมๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 1,000 บาท
14. คาวัสดุฝกปฏิบัตกิ าร 70 ชุดๆ ละ 200 บาท เปนเงิน 14,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 118,800 บาท

หมวด
รายจาย
ตอบแทน,
ใชสอย,
วัสดุ

จํานวนเงิน
129,200.00

ตอบแทน,
ใชสอย,
วัสดุ

118,800.00

รวมทั้งสิ้น

248,000.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน
1. ผูเขารับบริการมีความรูความเขาใจ เรื่อง การเพิ่มมูลคาใหกับมรดกทางภูมิปญญาทองถิ่น
2. ผูเขารับบริการพึงพอใจในการเขารวมโครงการเพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1
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3. ผูเขารับบริการสามารถนําความรูและประสบการการณจากการเขารวมโครงการเพิ่มมูลคามรดกทางภูมิปญญา
ทองถิ่นสูเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน และ/หรือสังคม
วิธีที่ใชในการประเมิน
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ
ผูประเมิน
ผูนําทองถิ่น ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถิ่น ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขารวมโครงการ

ลงชื่อ
ผูขออนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยเบญจา ลิขิตยิ่งวรา)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
1. โครงการ จัดหาครุภัณฑสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รหัสโครงการ 6137000007
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 04, 4 ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ (Quality Art and Culture)
กลยุทธ 0401, 4.1 สงเสริม และพัฒนา งานดานทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนงานศิลปะและวัฒนธรรม
4. โครงการสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งาน/โครงการ บริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปน 1 ใน 9 สวนราชการหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีภารกิจหนาที่หลัก
คือ งานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7
กําหนดใหมหาวิทยาลัย พัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชู ภูมิปญญาของทองถิ่น มี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจําเปนตองบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดแผนจัดการใหสามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจเปนไปตามแผนและใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การนี้จึงกําหนดแผนโครงการบริหาร
จัดการครุภัณฑของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น
6. วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพือ่ บริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหสามารถดําเนินงานที่สงผลความสําเร็จ
7. กลุมเปาหมาย
ผูบริหารและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
8. รูปแบบกิจกรรม
1. จัดหาครุภัณฑของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. บริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. สถานทีด่ ําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนครุภณ
ั ฑที่จดั ซื้อ

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

โครงการ
รายการ

1
4

-2ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงคุณภาพ
โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เชิงเวลา
โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รอยละ

90

รอยละ

90

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

หนวยนับ ป 2560

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.60 – ธ.ค.60) (ม.ค.61 – มี.ค.61) (เม.ย.61 - มิ.ย.61) (ก.ค.61 - ก.ย.61)

1. จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
รายการ
โนตบุก พรอมอุปกรณตอพวง ชุดเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
และอุปกรณเสริม
พรอมอุปกรณตอพวง และ
อุปกรณเสริม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุดเครื่อง รอยละ
คอมพิวเตอรโนตบุก พรอม
อุปกรณตอพวง และ
อุปกรณเสริมเปนไปตาม
คุณลักษณะที่กําหนด

1

0

0

0

90

0

0

0

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การบริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมสงผลความสําเร็จ
2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยนับ

รวมทั้งสิ้น

1. จัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก พรอมอุปกรณตอพวง
และอุปกรณเสริม

รายการ

89,900.00

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยเงิน(บาท)
ป 2560
ป 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

89,900.00

0.00

0.00

0.00

14. งบประมาณที่ใช
กิจกรรม
1. จัดซื้อชุดเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก
พรอมอุปกรณตอพวง
และอุปกรณเสริม

รายการ/รายละเอียดคาใชจาย/
คุณลักษณะครุภัณฑ/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการครุภณ
ั ฑ
1. ชุดเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก พรอมอุปกรณตอพวง และอุปกรณเสริม
ราคา 89900 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 89,900.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 89,900.00 บาท

หมวด
รายจาย
ครุภณ
ั ฑ

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
89,900.00

89,900.00
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15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ตองการประเมิน
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
วิธีที่ใชในการประเมิน
แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/การสังเกต
ผูประเมิน
ผูบริหารและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ลงชื่อ
ผูขออนุมัติโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารยเบญจา ลิขิตยิ่งวรา)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

