
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการของสํานักศลิปะและวฒันธรรมแผนปฏิบัติการของสํานักศลิปะและวฒันธรรมแผนปฏิบัติการของสํานักศลิปะและวฒันธรรม   
ประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ พ พ...ศศศ...   ๒๕๖๒๕๖๒๕๖๔๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   



 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบตัิการของสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 



คํานํา 
 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานของสํานัก ในปี
การศึกษา 2563  โดยได้ใช้กลยุทธ์ และเป้าหมายความสําเร็จ เป็นแนวทางในการดําเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบของสํานักบรรลุวัตถุประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของสํานัก รวมทั้งสามารถพัฒนาสํานักไปสู่มาตรฐานการศึกษา  

แผนปฏิบัติราชการ ฉบับน้ีมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จึงทําให้มั่นใจได้ว่า ผลการดําเนินงานตามทิศทางของ
แผนฉบับน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับน้ีเกิดจากความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากรในสํานักในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ให้สําเร็จตามเป้าหมาย ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกัน
จัดทําแผนปฏิบัติการจนสําเร็จเรียบร้อยสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 
 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลขิิตย่ิงวรา) 
              ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หน้า
บทที่ 1 สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1

1.1  ปรัชญา นโยบาย ปณิธาน วิสัยทัศน์ 1
1.2  พันธกิจ 2
1.3  เป้าประสงค์ 2
1.4  อัตลักษณ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2
1.5  เอกลักษณ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2
1.6  ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์สํานักศลิปะและวัฒนธรรมกับแนวคดิของหน่วยงานหลัก 2
1.7  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
1.8  กลยุทธ์ 3
1.9  วัตถุประสงค์ของแผน 3
1.10 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน 3
1.11 มาตรการ 4
1.12 โครงการที่จะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์ 5
1.13 ตารางแสดงกลยุทธ์/ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 5
 

บทที่ 2 การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 8
2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 8
2.2  โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี

งบประมาณ 2564 
8

2.3  งบประมาณของศิลปะและวัฒนธรรม 9
2.4 ปฏิทินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2564 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
10

 

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ 2564 12
3.1 โครงการ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 12
3.2 โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 20
3.3 โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 23
3.4 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) งานส่วนที่เหลือ

หลังจากผู้รับจา้งทิ้งงาน 
28

 



บทที่ 1 
สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

1.1 ปรัชญา นโยบาย ปณธิาน วิสัยทัศน์  
 
 ปรัชญา (Philosophy) 
 

 “สืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน เผยแพร่ภูมปัิญญาท้องถิ่นสู่สากล” 
 
 นโยบายด้านการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

1.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือการบริการวิชาการแก่นักเรียน 
นักศึกษา สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม 

2.   สร้างจิตสํานึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
3.   จัดกิจกรรมสืบสานเพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.   พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.   สร้างความเป็นเลิศโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานระดับชาติ 
6.   ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการ

อนุรักษ์และเผยแพร่ 
7.   ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการ

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทํานุบํารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
8.   ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
9.   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 

 
 ปณิธาน (Determination) 
 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และ
เผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล 

2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพ่ือความ

เป็นเลิศโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตาม

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมสู่สากล 
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 วิสัยทัศน ์
 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม 
สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” 
 
1.2 พันธกิจ 

 

 1. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สร้างเครือข่าย และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน
และท้องถิ่นสู่สากล 
 2. ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
1.3 เป้าประสงค์ 

 

 1. มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.4 อัตลักษณ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

“ใฝ่ดี ใฝ่รู ้สู้งาน”  โดยคําสําคัญมีความหมายดังน้ี 
ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสยีสละ ตระหนักรักและหวงแหนศิลปะและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ของชาติ และ

สากล 
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน ในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศลิปะและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นและของชาติ 
 

1.5 เอกลักษณ์ด้านการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

“เป็นหน่วยงานที่อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ 
รวมทั้งสร้างสรรค์ชุดการแสดงร่วมสมัยเพ่ือการเผยแพร่สู่สากล” 

 
1.6  ความเชือ่มโยงของแผนกลยุทธ์สาํนกัศิลปะและวัฒนธรรมกับแนวคิดของหนว่ยงานหลัก 

1. มีความเช่ือมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ของกระทรวง
วัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ 
 1) เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 
 2) พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 4) พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ นําภาพลักษณ์ไทยสู่สากล และ  
 5) พัฒนากฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 
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2. มีความสอดคล้องกับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ตัวช้ีวัดที่ 1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น 

3. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 3 ปี 
(2563-2565) โดยเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 4 (S4) อนุรักษ์ สืบสาน 
ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสํานักได้นํา    
กลยุทธ์ในข้อน้ีมาใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
1.7   ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1.8 กลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 : เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.9 วัตถุประสงค์ของแผน 
 

 1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ-
ปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 
1.10 ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
 

 1. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อย 4 คะแนน 
 2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อย 4 คะแนน 
 
 เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาํเร็จของแผน 
 1. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

คะแนน คําอธบิาย 
1 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น ครบทุกโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ 
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คะแนน คําอธบิาย 
2 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 
โครงการ 

3 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในท้องถิ่นอย่างน้อย 1 
โครงการ 

4 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับชาติอย่างน้อย 1 โครงการ 

5 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่นครบทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 
โครงการ 

 
 2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อย 4 คะแนน 

คะแนน คําอธบิาย 
1 คะแนน มีระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 คะแนน มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3 คะแนน มีการกํากับติดตามให้มกีารดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
4 คะแนน มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5 คะแนน มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1.11  มาตรการ 

 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสําเร็จ ตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ของแผนด้านทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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1.12  โครงการท่ีจะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ทํานุบํารุงศาสนา และอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย (ของบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยเป็นงานๆ) 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) งานส่วนที่เหลือ

หลังจากผู้รับจ้างทิ้งงาน (เงินรายได้สะสม/งบคงคลัง) 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเป็นงานๆ) 

2. โครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน (งบยุทธศาสตร์) 
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลยั หรือ 

U2T (งบประมาณแผ่นดิน) 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในงานระดับชาติและนานาชาติ 
1. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในงานระดับชาติและนานาชาติ (ขอ

งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเป็นงานๆ) 
 

          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (เงินรายได้) 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (งบประมาณแผ่นดิน) 
 

1.13  ตารางแสดงกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร ่พัฒนา และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ 

1.1 รอ้ยละความสําเรจ็
ของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อการทํานุบาํรุงศาสนา
และอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และ  ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.2 จํานวนผู้เข้ารว่ม
โครงการทํานุบํารงุศาสนา 
และอนุรักษ์  
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

1,200 
คน 

1,500 
คน 

1,800 
คน 

2,000 
คน 

กลยุทธ์ท่ี 1 ทํานุบํารุง
ศาสนา และอนุรักษ์  
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ 

1.3 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือการทํานุ
บํารุงศาสนาและอนุรักษ์ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

5 
โครงการ 
/กิจกรรม 

6 
โครงการ 
/กิจกรรม 

7 
โครงการ 
/กิจกรรม 

8 
โครงการ 
/กิจกรรม 

2.1. จํานวนของแหล่ง
เรียนรู้ทางดา้น
ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 

2.2 จํานวนองค์ความรู้
ทางดา้นศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

2 
องค์ความรู้ 

3 
องค์ความรู้ 

4 
องค์ความรู้ 

5 
องค์ความรู้ 

2. มีแหล่ง
เรียนรู้/องค์
ความรู้ด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมหรือ
เอกสารท่ีมี
ประโยชน์และ
ได้รับการ
ยอมรับ 

2.3 จํานวนผู้เข้าเย่ียมชม
เว็บไซต์องค์ความรูด้้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

300 คน 500 คน 700 คน 1,000 คน 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

3.1 จํานวนเครือข่าย
ความรว่มมอืทางดา้น
ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน ท้ัง
ระดับท้องถ่ิน ระดบั
ภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

13 
เครือข่าย 

14 
เครือข่าย 

15 
เครือข่าย 

16 
เครือข่าย 

3.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีเกดิจากความ
ร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 
โครงการ 
/กิจกรรม 

8 
โครงการ 
/กิจกรรม 

9 
โครงการ 
/กิจกรรม 

10 โครงการ
/กิจกรรม 

3.3 จํานวนนักศึกษา 
และบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมความร่วมมือ
กับเครือข่าย 

200 คน 300 คน 400 คน 500 คน 

3. มีการสร้าง
และจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายท้ัง
ภายในและ
ภายนอก เพ่ือ
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

3.4 จํานวนชุมชนที่ได้รับ
การสํารวจความต้องการ
ในการอนุรักษ์ สบืสาน 
และพัฒนางานดา้น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 2 ชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือกับเครือข่ายท้ัง
ภายในและภายนอก 
เพ่ือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
และต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

4. มีการนํา
กิจกรรมการ
แสดงทางด้าน
ศิลปะ 
และวัฒนธรรม

4.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ผลงาน
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ท่ีได้นําไปเผยแพร่ใน 

7 
กิจกรรม 

8 
กิจกรรม 

9 
กิจกรรม 

10 
กิจกรรม 

กลยุทธ์ท่ี 4 เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทยในงานระดับชาติ
และนานาชาติ 
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ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

2562 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ 

ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ไทย  
ไปเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.2 จํานวนนักศึกษาท่ี
ไปร่วมเผยแพร่ใน 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

100 คน 200 คน 300 คน 400 คน 

5.1 ร้อยละบุคลากรที่เข้า
รับการอบรม/พัฒนาใน
สายงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

5.2 ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการท่ีมีประสทิธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 

ไม่น้อยกว่า
4.30 

คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.35 

คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.40 

คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.45 

คะแนน 

5.3 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตัว
บ่งชี้ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ. , สมศ.) 

ไม่น้อยกว่า 
4.30 

คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 
4.35 

คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.40 

คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.45 

คะแนน 

5. มีการบริหาร
จัดการงานด้าน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.4  ร้อยละความสําเร็จ
ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 



บทที่ 2 
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2564 

 
 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 : ทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพ่ือการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4 : เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับชาติและนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
2.2  โครงการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 

2564 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 ทาํนุบํารุงศาสนา และ
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญ
ของไทย (ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเป็นงานๆ) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(หลังเก่า) งานส่วนที่เหลือหลงัจากผู้รับจ้างทิ้งงาน (เงินรายได้
สะสม/งบคงคลัง 1,542,000 บาท) 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมปัิญญา
ท้องถิ่น 

1. โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเป็นงานๆ) 

2. โครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
(งบยุทธศาสตร์ 368,900 บาท) 

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 
ตําบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T (งบประมาณแผ่นดิน) ใช้เล่ม
แผนปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลฯ 

กลยุทธ์ที่ 4 เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน
ระดับชาติและนานาชาติ (ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยเป็น
งานๆ) 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (เงินรายได้ 79,870 บาท) 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(งบประมาณแผ่นดิน 112,500 บาท) 
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2.3  งบประมาณของศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ในปีงบประมาณ 2564 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
2,103,270 บาท ดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางแสดงแหล่งงบประมาณตามโครงการในภารกิจหลักของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ 2564 จําแนกตามประเภทแหล่งงบประมาณ 
 

แหล่งงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน 481,400 
งบดําเนินงาน  

1. โครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 368,900 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 112,500 

  
เงินรายได้ 1,621,870 
งบดําเนินงาน  

1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 79,870 
2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) งานส่วน

ที่เหลือหลังจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 
1,542,000 

รวมทั้งสิน้ 2,103,270 
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2.4 ปฏิทินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2564 ของสาํนกัศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะดําเนินการ ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย 
ประเพณีวันสงกรานต์       17-

19 
     กิจกรรมท่ี 1 วันสําคัญ

ทางประเพณี
วัฒนธรรมไทย และ
พระพุทธศาสนา 

ประเพณีวันเข้าพรรษา             

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 12-13            
วันพ่อแห่งชาติ   4-5          
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สม เ ด็ จพระ เทพฯ  วั น
อนุรักษ์มรดกไทย 

            

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ร.10 

         27-
28 

  

กิจกรรมท่ี 2 วันสําคัญ
ท า ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 

วันแม่แห่งชาติ             
2. โครงการก่อสร้างปรับปรงุอาคารสาํนักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) งานส่วนที่เหลือหลงัจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(หลังเก่า) งานส่วนท่ี
เหลือหลังจากผู้รับจ้าง
ท้ิงงาน 

1. ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(หลังเก่า) 

            

3. โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
1 .  ง า น ม ห ก ร ร ม
ศิ ลป วัฒนธรรมอาเ ซี ยน
สัมพันธ์ จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 

            

2. งานศิลปะและ
วัฒนธรรมนานาชาติ จัด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัสุริ
นทร์ 

            

3. งานศิลปะและ
วัฒนธรรมนานาชาติ จัด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

            

4. ง า น ด น ต รี ไ ท ย
อุดมศึกษา คร้ังที่ 44 

            

5. งานศิลปวัฒนธรรม 
พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ จัดโดย
มหาวิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

            

กิจกรรมที่ 1 ความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ทาง ด้านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

6. ศึกษาดูงานและสร้าง
เครือข่ายภายในประเทศ  
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะดําเนินการ ต.ค. 

63 
พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

4. โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมไทยในงานระดับชาติและนานาชาติ 
1. อบรมเพ่ิมศักยภาพ
สร้างสรรค์ชุดการแสดง
ใหม่ 

            กิ จ ก ร ร มที่  1  เ พ่ิ ม
ศักยภาพและเผยแพร่
ผ ล ง า น ท า ง ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2. เผยแพร่ศิลปะการ-
แสดงในงานต่างๆ 

            

5. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานตามภารกิจของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
1 .  จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

            

2 .  รั บ ก า ร ต ร ว จ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า  ปี
การศึกษา 2562 

            

กิจกรรมที่ 1 บริหาร
จัดการและพัฒนางาน
ตามภารกิจของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3 .  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
พัฒนาสํานัก ศิลปะ
และวัฒนธรรม  

            

6. โครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างอาชีพจาก
ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างอาชีพจากต้นทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

            

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการขาย
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การขายผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านร้านค้า
ออนไลน์ 

            

7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี  1 จัดหา
ค รุ ภั ณ ฑ์ ชุ ด ต ร า
สัญลักษณ์สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม พร้อม
ตัวอักษรโลหะ 

1. จัดหาครุภัณฑ์ชุดตรา
สัญลักษณ์ สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม  พร้อม
ตัวอักษรโลหะ 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

3.1 โครงการ เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน  รหัสโครงการ 6437000003 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หน่วยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ ์0104, กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัดที ่ตัวช้ีวัดที่ 10 จํานวนโครงการที่ดําเนินการในแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 
โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
     งาน/โครงการ  มหาวิทยาลัยราขภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งทางด้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
วรรณกรรม ประเพณี และความเช่ือ เน่ืองจากชุมชนมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและเผ่าพันธ์ุ ซึ่งแต่ละ  
เช้ือชาติมีวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ีสั่งสมจากประสบการณ์ของชีวิตและ
ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล แต่ในปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่าน้ันกําลัง
จะสูญหายไป  สํานักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามเหล่าน้ันสู่ชนรุ่นหลัง จึงได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านศิลปะและวัฒนธรรมมา
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนําต้นทุนทางวัฒนธรรม
มาทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชน  โดยการจัดโครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างเศรษฐกิจในชุมชน เพ่ือจะได้พัฒนาต่อยอดนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความ
ย่ังยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ในเรื่องการนําต้นทุนทาง
วัฒนธรรมมาทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เพ่ือสร้างเศรษฐกิจในชุมชน 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ในเรื่องการนําต้นทุนทาง
วัฒนธรรมมาทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เพ่ือสร้างเศรษฐกิจในชุมชน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
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กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้นําท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวในจังหวัดราชบุรีและ ประชาชนที่สนใจ 
2. ครู อาจารย์ นักเรียน นักศกึษาในจังหวัดราชบุรี 
3. เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 

 
รูปแบบกิจกรรม  

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านร้านค้า

ออนไลน์ 
 
สถานทีดํ่าเนนิการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีได้รับความรู้และร่วมพัฒนา
แก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 

ครัวเรือน 20 

เชิงคุณภาพ    
   1. ประชาชน/ชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 15 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน ร้อยละ 100 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 - มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 - ก.ย.64) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
ประชาชน/ชุมชนได้รับ
การสร้างอาชีพ 

อาชีพ 2 0 0 0 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างอาชีพจากต้นทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 

ผู้เข้ารว่มโครงการมี
ความรู้คาวามเข้าใจ มี
ความพึงพอใจ และ
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 80 0 0 0 
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ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 - มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 - ก.ย.64) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การพัฒนาและ
ยกระดับ 

ผลิตภัณฑ์ 0 2 0 0 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้คาวามเข้าใจ มี
ความพึงพอใจ และ
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 80 0 0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ 0 0 2 0 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้คาวามเข้าใจ มี
ความพึงพอใจ และ
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 80 0 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
ช่องทางการจาํหน่าย
แบบออนไลน์ 

ช่องทาง 0 0 0 2 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การขายผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้คาวามเข้าใจ มี
ความพึงพอใจ และ
สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการสร้างอาชีพจากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการขายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่าน
ร้านค้าออนไลน์  

5. ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการสร้างเศรษฐกิจต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 6. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและได้ทํากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมากขึ้น 
 
แผนการดําเนนิงาน   

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 – มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 – ก.ย.64) 

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง
อาชีพจากต้นทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กิจกรรม 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

กิจกรรม 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

กิจกรรม 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

4. อบรมเชิง
ปฏิบัติการการขาย
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ 

กิจกรรม 68,900.00 0.00 0.00 0.00 68,900.00 
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งบประมาณทีใ่ช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างอาชีพจากต้นทุน
ทางศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2.00 คน X 
ระยะเวลา 18.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 1200.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 43,200.00 บาท 
    2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันทําการ) 
จํานวน 3.00 คน X ระยะเวลา 10.00 วัน X งบประมาณ 
200.00บาท รวมทั้งสิ้น = 6,000.00 บาท 
    3. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) 
จํานวน 3.00 คน X ระยะเวลา 4.00 วัน X งบประมาณ 
420.00บาท รวมทั้งสิ้น = 5,040.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และติดต้ัง 
จํานวน 1.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังสิ้น = 900.00 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน 
X ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 14,400.00 บาท 
    3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 8,400.00 บาท 
    4. ค่าเดินทางไปราชการติดต่อประสานงาน จํานวน 
1.00 งาน X ระยะเวลา 3.00 คร้ัง X งบประมาณ 
1500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 4,500.00 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
    1. ค่าอุปกรณ์และวัสดุการสร้างอาชีพ จํานวน 30.00 
คน X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 550.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 16,500.00 บาท 
    2. กระดาษ 70 แกรม จํานวน 4.00 รีม X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 100.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
400.00 บาท 
    3. กระดาษ 80 แกรม จํานวน 6.00 รีม X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 110.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
660.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 
 
 
 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

100,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2.00 คน X 
ระยะเวลา 18.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 1200.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 43200.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และติดต้ัง 
จํานวน 1.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังสิ้น = 900.00 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน 
X ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 14,400.00 บาท 
    3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 8,400.00 บาท 
    4. ค่าจ้างเหมาจัดทําชิ้นงานต้นแบบ ประกอบการ
อบรมและถอดองค์ความรู้ จํานวน 2.00 งาน X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 4500.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 9,000.00 บาท 
    5. ค่าเดินทางไปราชการติดต่อประสานงาน จํานวน 
1.00 งาน X ระยะเวลา 3.00 คร้ัง X งบประมาณ 
1500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 4,500.00 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
    1. ค่าอุปกรณ์และวัสดุการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 30.00 คน X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 550.00บาท รวมท้ังสิ้น = 16500.00 บาท 
    2. หมึกพิมพ์ 35A จํานวน 1.00 กล่อง X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 2600.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
2600.00 บาท 
    3. กระดาษ 70 แกรม จํานวน 1.00 ลัง X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
500.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

100,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2.00 คน X 
ระยะเวลา 18.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 1200.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 43200.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และติดต้ัง 
จํานวน 1.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังสิ้น = 900.00 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน 
X ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 14,400.00 บาท 
    3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 8,400.00 บาท 
    4. ค่าจ้างเหมาจัดทําชิ้นงานต้นแบบ ประกอบการ
อบรมและถอดองค์ความรู้ จํานวน 2.00 งาน X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 4500.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 9,000.00 บาท 
    5. ค่าเดินทางไปราชการติดต่อประสานงาน จํานวน 
1.00 งาน X ระยะเวลา 3.00 คร้ัง X งบประมาณ 
1500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 4,500.00 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
    1. ค่าอุปกรณ์และวัสดุการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ จํานวน 30.00 คน X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 550.00บาท รวมท้ังสิ้น = 16500.00 บาท 
    2. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji S2010 จํานวน 1.00 
กล่อง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1750.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 1750.00 บาท 
    3. กระดาษ 70 แกรม จํานวน 12.00 รีม X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 100.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 1200.00 บาท 
    4. ดินสอ 2B จํานวน 3.00 กล่อง X ระยะเวลา 1.00 
คร้ัง X งบประมาณ 50.00บาท รวมท้ังสิ้น = 150.00 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 
 
 
 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

100,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การขายผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2.00 คน X 
ระยะเวลา 18.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 800.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 28800.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และติดต้ัง 
จํานวน 1.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังสิ้น = 900.00 บาท 
    2. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน 
X ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 14400.00 บาท 
    3. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 40.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 8400.00 บาท 
    4. ค่าเดินทางไปราชการติดต่อประสานงาน จํานวน 
1.00 งาน X ระยะเวลา 3.00 คร้ัง X งบประมาณ 
1500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 4500.00 บาท 
 
ค่าวัสดุ 
    1. ค่าอุปกรณ์และวัสดุประกอบการขายผลิตภัณฑ์
ผ่านร้านค้าออนไลน์ จํานวน 30.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 250.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
7500.00 บาท 
    2. หมึกพิมพ์ 35A จํานวน 1.00 กล่อง X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 2600.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
2600.00 บาท 
    3. กระดาษ 70 แกรม จํานวน 10.00 รีม X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 100.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 1000.00 บาท 
    4. กระดาษ 80 แกรม จํานวน 5.00 รีม X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 110.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
550.00 บาท 
    5. ปากกาลูกลื่น จํานวน 1.00 กล่อง X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 250.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
250.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 68,900 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

68,900.00 

  รวมท้ังสิ้น 368,900.00 
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แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

ชุมชน 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/์การสังเกต 
      ผู้ประเมิน  

ผู้นําท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวในจังหวัดราชบุรีและ ประชาชนที่สนใจ  คร ู
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดราชบุรี และเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
 
3.2 โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  รหัสโครงการ 6437000002 

แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หน่วยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ ์0104, กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัดที ่ตัวช้ีวัดที่ 10 จํานวนโครงการที่ดําเนินการในแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 
โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งาน/โครงการ  งานส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
หลักการและเหตุผล 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 9 ส่วนราชการหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มีภารกิจหน้าที่หลัก คือ งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 กําหนดให้มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดแผนจัดการให้
สามารถดําเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามแผนและให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การน้ีจึง
กําหนดแผนโครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือบริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถดําเนินงานที่ส่งผล

ความสําเร็จ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 
 
รูปแบบกิจกรรม  
 จัดหาครุภัณฑ์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
สถานทีดํ่าเนนิการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนครุภัณฑ์ท่ีจัดหา รายการ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครุภัณฑ์ท่ีจัดหาเป็นไปตามคุณลักษณะท่ีกําหนด ร้อยละ 100 
เชิงเวลา   
   1. โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 - มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 - ก.ย.64) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดหาครุภัณฑ์ชุดตรา
สัญลักษณ์สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมตัวอักษรโลหะ 

ชุด 0.00 1.00 0.00 0.00 1. จัดหาครุภัณฑ์ชุด
ตราสัญลักษณ์สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมตัวอักษรโลหะ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ครุภัณฑ์ชุดตรา
สัญลักษณ์สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมตัวอักษรโลหะ 
เป็นไปตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด 

ร้อยละ 0.00 100.00 0.00 0.00 
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. การบริหารจัดการงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมส่งผลความสําเร็จ 
2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีครุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 
แผนการดําเนนิงาน   

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 – มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 – ก.ย.64) 

1. จัดหาครุภัณฑ์ชุด
ตราสัญลักษณ์สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมตัวอักษรโลหะ 

รายการ 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 0.00 

 
งบประมาณทีใ่ช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. จัดหาครุภัณฑ์ชุดตรา
สัญลักษณ์สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม พร้อมตัวอักษร
โลหะ 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 112,500 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดตราสัญลักษณ์สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมตัวอักษรโลหะ ราคา 112500 จํานวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงิน 112,500.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 112,500.00 บาท 

ครุภัณฑ์ 112,500.00 

  รวมท้ังสิ้น 112,500.00 
 
แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 ร้อยละความสาํเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/์การสังเกต 
      ผู้ประเมิน  

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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3.3 โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  รหสัโครงการ 6437000001 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หน่วยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ ์0104, กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัดที ่ตัวช้ีวัดที่ 10 จํานวนโครงการที่ดําเนินการในแหล่งเรียนรูด้้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 
โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งาน/โครงการ  งานส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
หลักการและเหตุผล 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีภารกิจ
หน้าที่หลัก คือ งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให้มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดแผนจัดการให้
สามารถดําเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามแผนและให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การน้ีจึง
กําหนดแผนโครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถดําเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไป 
 
รูปแบบกิจกรรม  

1. จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
3. บริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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สถานทีดํ่าเนนิการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนน 5 

   2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนน 4 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน ร้อยละ 100 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 - มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 - ก.ย.64) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จัดประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ครั้ง 0.00 1.00 0.00 1.00 1. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 80.00 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2563 

ครั้ง 0 0 0 1 2. ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2563 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2563 

คะแนน 0 0 0 4.8 
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ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 - มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 - ก.ย.64) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 3. บริหารจัดการ
และพัฒนางานของ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ี
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้พัฒนาการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกัน 

 3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน 

4. บุคลากรในสํานักปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น และเป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและมีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 

 

13. แผนการดําเนนิงาน   
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 – มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 – ก.ย.64) 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คร้ัง 20,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

2. ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2563 

คร้ัง 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 

3. บริหารจัดการ
และพัฒนางานของ
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรม 48,870.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 18,870.00 
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งบประมาณทีใ่ช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ จํานวน 1.00 ชุด X ระยะเวลา 2.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 6750.00บาท รวมท้ังสิ้น = 13500.00 
บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าเดินทางคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) จํานวน 4.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
คร้ัง X งบประมาณ 500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
4000.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 12.00 
คน X ระยะเวลา 2.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 840.00 บาท 
    3. ค่าจ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
จํานวน 1.00 ชุด X ระยะเวลา 2.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 830.00บาท รวมท้ังสิ้น = 1660.00 
บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท 
 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

20,000.00 

2. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2563 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการ จํานวน 1.00 
คน X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 
3500.00บาท รวมท้ังสิ้น = 3500.00 บาท 
    2. ค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 1.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 2500.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2500.00 บาท 
    3. ค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการ จํานวน 
1.00 คน X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 
3000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 3000.00 บาท 
 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ 
(บุคคลภายนอก) จํานวน 2.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1000.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 2000.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11,000 บาท 
 

ตอบแทน,ใช้
สอย 

11,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะ
ครุภัณฑ์/รูปแบบรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

3. บริหารจัดการและพัฒนา
งานของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันทําการ) จํานวน 
8.00 คน X ระยะเวลา 5.00 วัน X งบประมาณ 200.00บาท 
รวมท้ังส้ิน = 8000.00 บาท 
    2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) 
จํานวน 8.00 คน X ระยะเวลา 2.00 วัน X งบประมาณ 
420.00บาท รวมท้ังส้ิน = 6720.00 บาท 
 

ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม (ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก) จํานวน 11.00 คน X ระยะเวลา 
1.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวมท้ังส้ิน = 1320.00 
บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ตรวจประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสํานัก) จํานวน 11.00 คน X ระยะเวลา 2.00 
มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท รวมท้ังส้ิน = 770.00 บาท 
    3. ค่าน้ํามันรถเดินทางไปราชการ จํานวน 1.00 งาน X 
ระยะเวลา 2.00 คร้ัง X งบประมาณ 1000.00บาท รวม
ทั้งส้ิน = 2000.00 บาท 
    4. ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ จํานวน 8.00 คน X 
ระยะเวลา 4.00 วัน X งบประมาณ 240.00บาท รวมท้ังส้ิน 
= 7680.00 บาท 
    5. ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารและหลักฐานงานประกัน
คุณภาพ จํานวน 50.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 100.00บาท รวมท้ังส้ิน = 5000.00 บาท 
    6. ค่าจ้างเข้าเล่มแผนและรายงานต่างๆ จํานวน 40.00 
เล่ม X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 100.00บาท 
รวมท้ังส้ิน = 4000.00 บาท 
 

ค่าวัสดุ 
    1. หมึก HP Laser 35A จํานวน 2.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 2590.00บาท รวม
ทั้งส้ิน = 5180.00 บาท 
    2. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji s2010 จํานวน 3.00 
กล่อง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1712.00บาท 
รวมท้ังส้ิน = 5136.00 บาท 
    3. กระดาษ 70 แกรม (กล่องละ 5 รีม) จํานวน 5.00 
กล่อง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 500.00บาท 
รวมท้ังส้ิน = 2500.00 บาท 
    4. กระดาษ 80 แกรม (กล่องละ 5 รีม) จํานวน 1.00 
กล่อง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 550.00บาท 
รวมท้ังส้ิน = 550.00 บาท 
    5. ซองขาวมีที่อยู่มหาวิทยาลัย จํานวน 14.00 ซอง X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1.00บาท รวมท้ังส้ิน = 
14.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 48,870 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

48,870.00 

  รวมท้ังสิ้น 79,870.00 
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แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 2. ระดับความสําเร็จของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีในภารกิจของสํานัก 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ ์
      ผู้ประเมิน  

นักศึกษาและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
3.4 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลงัเก่า) งานส่วนที่เหลือหลังจากผู้
รับจ้างทิ้งงาน  รหัสโครงการ 6437000004 
แหล่งงบประมาณ  7, เงินรายได้สะสม(เงนิคงคลงั)   
ผู้รบัผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หน่วยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที ่01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 0104, กลยุทธ์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ ตัวช้ีวัดที่ 10 จํานวนโครงการท่ีดําเนินการในแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
 
โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
งาน/โครงการ  งานส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวน 2,570,000 บาท เพ่ือดําเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(หลังเก่า) ซึ่งต่อมาผู้รับจ้างได้เริ่มปฏิบัติงานไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ได้มาดําเนินการต่อให้แล้วเสร็จ และ
ทิ้งงานโครงการดังกล่าวไป ซึ่งงบประมาณส่วนที่เหลือที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ได้ถูกระงับการใช้
งบประมาณไปแล้ว น้ัน  

การน้ี เพ่ือให้โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ได้ดําเนินการ
ต่อเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จึงจําเป็นต้องมีงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  (หลังเก่า) ส่วนที่เหลือหลังจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ส่วนที่เหลือหลังจากผู้รับจ้างทิ้งงาน 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 
รูปแบบกิจกรรม  
 สิ่งก่อสร้าง 
 
สถานทีดํ่าเนนิการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) หลัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. อาคารสํานกัศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ได้ปรับปรุงตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.64 – มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
เม.ย.64 - มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.64 - ก.ย.64) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม (หลัง
เก่า) 

งาน 1 0 0 0 1. ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม (หลัง
เก่า) งานส่วนท่ีเหลือ
หลังจากผู้รับจ้างท้ิง
งาน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

อาคารสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม (หลัง
เก่า) ได้ปรับปรุงตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 

ร้อยละ 100 0 0 0 
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ได้รับการปรับปรุงให้มีความพร้อมสามารถสามารถ
รองรับการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
 
แผนการดําเนนิงาน   

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2563 ปี 2564 กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 – มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 – ก.ย.64) 

1. ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(หลังเก่า) งานส่วนท่ี
เหลือหลังจากผู้
รับจ้างท้ิงงาน 

งาน 1,542,000.00 1,542,000.0
0 

0.00 0.00 0.00 

 
งบประมาณทีใ่ช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. ก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (หลังเก่า) 
งานส่วนท่ีเหลือ
หลังจากผู้รับจ้างท้ิง
งาน 

สิ่งก่อสร้าง 1,542,000 บาท 
1. งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม (หลังเก่า) งานส่วนท่ีเหลือหลังจากผู้รับจ้างท้ิง
งาน จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 1,542,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,542,000 บาท 

สิ่งก่อสร้าง 1,542,000.00 

  รวมทั้งสิ้น 1,542,000.00 
 
แนวทางการประเมินโครงการ 

สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ได้ปรับปรุงตามรูปแบบที่กําหนด 

วิธีที่ใชใ้นการประเมิน  
ตรวจรายละเอียดคุณลักษณะตามแบบก่อสร้าง 

ผู้ประเมิน  
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และทีมช่างของมหาวิทยาลัย 

 


