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บทที่ 1 
สาระสําคัญของแผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

ปรัชญา นโยบาย ปณธิาน วิสัยทัศน ์
 
 ปรัชญา (Philosophy) 
 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลป์ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” 
 
 นโยบายด้านการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.   รวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2.   สร้างความตระหนักด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้กับนักศึกษาและบุคลากร 
3.   จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.   พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.   สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
6.   ร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทํานุบํารุง ส่งเสริม เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
7.   ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
8.   พัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 

 
 ปณิธาน (Determination) 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และ
เผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล 

2. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือเพ่ือการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. จัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างสรรค์ผลงาน

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
5. ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาสื่อสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สากล 

 
วิสัยทัศน ์

 “แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริม สร้างสรรค์ ทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและ
มูลค่าแก่ท้องถิ่นและสังคม” 
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พันธกิจ 
 

1. สืบสาน ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ในระดับประเทศ 

2. ให้บริการวิชาการ ส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
 
เป้าประสงค์ 

 

1. มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2. เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
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 
 

เอกลักษณ์ด้านการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 

“เป็นหน่วยงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 
 

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์สาํนักศิลปะและวัฒนธรรมกับแนวคดิของหน่วยงานหลัก 
 

แผนกลยุทธ์ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ปี มีการเช่ือมโยงดังน้ี 
1. มีความเช่ือมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ของกระทรวง

วัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ 
 1)  เสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 
 2)  พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 3)  ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 4)  พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและนําภาพลักษณ์ไทยสู่สากล 
 5)  พัฒนากฎหมายและยกระดับการบริหารจัดการวัฒนธรรมสู่ระดับสากล 

2. มีความสอดคล้องกับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ตัวช้ีวัดที่ 1.11 มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสํานึกรักษ์ท้องถิ่น 



 3 

3. มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 3 ปี 
(2563-2565) โดยเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 4 (S4) อนุรักษ์ สืบสาน 
ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสํานักได้นํากล
ยุทธ์ในข้อน้ีมาใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3  การดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ความเป็นไทย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของแผน 
 

 1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
 

 1. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อย 4 คะแนน 
 2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 4 
คะแนน 
 
 เกณฑ์ตัวชี้วัดความสาํเร็จของแผน 
 1. ระดับความสําเร็จของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
น้อย 4 คะแนน 

คะแนน คําอธบิาย 
1 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
2 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก

โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 1 โครงการ 
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คะแนน คําอธบิาย 
3 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก

โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในท้องถิ่นอย่าง
น้อย 1 โครงการ 

4 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก
โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับชาติอย่างน้อย 1 
โครงการ 

5 คะแนน มีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบทุก
โครงการตามแผนปฏิบัติการ และมีการดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่าง
น้อย 1 โครงการ 

 
 2. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 4 
คะแนน 

คะแนน คําอธบิาย 
1 คะแนน มีระบบและกลไกในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2 คะแนน มีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
3 คะแนน มีการกํากับติดตามให้มกีารดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
4 คะแนน มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5 คะแนน มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 

1. ร้อยละความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. จํานวนแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. จํานวนผู้เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้/องค์ความรู้ 
7. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและ

ภายนอก 
8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 



 5 

9. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพ่ิม และนําไป
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 

10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 

11. ร้อยละบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาในสายงาน 
12. ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
13. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ่งช้ีด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
14. ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 

 
โครงการท่ีจะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. โครงการจ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 
 
กลยุทธ์ที่ 3  การดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ความเป็นไทย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) : กิจกรรมปลูกป่าในวัด 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 

and Regional Development) หรือ U2T ระยะที่ 2 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1. โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 

and Regional Development) หรือ U2T ระยะที่ 2 
 

          กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตารางแสดงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และคา่เปา้หมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร ่พัฒนา และทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2565 2566 2567 2568 

โครงการ 

1.1 ร้อยละ
ความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
ความเป็นไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1.2 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ อนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
ความเป็นไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 

500 
คน 

800 
คน 

1,000 
คน 

1,200 
คน 

กลยุทธ์ท่ี 1 
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ความเป็นไทย 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
เป้าประสงค ์
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1.3 จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม อนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
ความเป็นไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 

5 
โครงการ 
/กิจกรรม 

6 
โครงการ 
/กิจกรรม 

7 
โครงการ 
/กิจกรรม 

8 
โครงการ 
/กิจกรรม 

1. โครงการอนุรักษ์ 
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย และ
วันสําคัญของไทย 

2.1 จํานวนแหล่ง
เรียนรู้/องค์ความรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

3 
องค์ความรู้ 

4 
องค์ความรู้ 

5 
องค์ความรู้ 

6 
องค์ความรู้ 

2.2 จํานวนผู้เข้าเย่ียม
ชมเว็บไซต์องค์ความรู้
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

500 คน 500 คน 500 คน 500 คน 

กลยุทธ์ท่ี 2 
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
เป้าประสงค ์
มีแหล่งเรียนรู้/
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีมี
ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

2.3 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้/องค์
ความรู้ 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. โครงการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์
ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. โครงการรวบรวม
องค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2565 2566 2567 2568 

โครงการ 

3.1 จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้ัง
ภายในและภายนอก 
 

5 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

7 
เครือข่าย 

8 
เครือข่าย 

กลยุทธ์ท่ี 3 การ
ดําเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายภายใน
และภายนอก เพ่ือ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ความเป็นไทย 
และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค ์
มีการสร้างและจดั
กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายท้ัง
ภายในและ
ภายนอก เพ่ือ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  
ความเป็นไทย 
และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

3.2 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5 โครงการ 
/กิจกรรม 

6 โครงการ 
/กิจกรรม 

7 โครงการ 
/กิจกรรม 

8 โครงการ 
/กิจกรรม 

1. โครงการเพิ่มมูลค่า
มรดกทางวัฒนธรรม
ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม) : กิจกรรม
ปลูกป่าในวัด 
3. โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้วยกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
เครือข่าย 
4. โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสงัคม
ฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T 
for BCG and 
Regional 
Development) หรือ 
U2T ระยะท่ี 2 

4.1 จํานวนผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเกิดจากโครงการ/ 
กิจกรรมท่ีสร้าง องค์
ความรู้ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม และนําไป
ถ่ายทอดให้กับชุมชน 
 

5 ผลิตภัณฑ์6 ผลิตภัณฑ์7 ผลิตภัณฑ์8 ผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ท่ี 4 สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
เป้าประสงค ์
มีโครงการ/ 
กิจกรรมท่ีสร้าง 
องค์ความรู้ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม และ
นําไปถ่ายทอด
ให้กับชุมชน 

4.2 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ี
สามารถนําองค์ความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดและ
สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว 
 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

1. โครงการเพิ่มมูลค่า
มรดกทางวัฒนธรรม
ร่ ว ม กั บ เ ค รื อ ข่ า ย
ศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม
ฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T 
for BCG and 
Regional 
Development) หรือ 
U2T ระยะท่ี 2 
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ค่าเป้าหมาย ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์/ 
เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
2565 2566 2567 2568 

โครงการ 

5.1 ร้อยละบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม/
พัฒนาในสายงาน 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

5.2 ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.0 คะแนน 

5.3 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า
4.8 คะแนน 

กลยุทธ์ท่ี 5 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค ์
มีการบริหารจัดการ
งานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.4  ร้อยละ
ความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

1. โครงการบริหาร
จัดการและพัฒนางาน
ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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บทที่ 2 
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2565 

 
 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3  การดําเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ความเป็นไทย และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
2.2  โครงการท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 

2565 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญ
ของไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. โครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3. โครงการจ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผวิไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 

กลยุทธ์ที่ 3 การดําเนินงานร่วมกับ
เครือข่ายภายในและภายนอก เพ่ือ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ความเป็น
ไทย และต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1. โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม) : กิจกรรมปลูกป่าในวัด 

3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

4. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) 
หรือ U2T ระยะที่ 2 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1. โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย
เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) 
หรือ U2T ระยะที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

1. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
2.3  งบประมาณของศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ในปีงบประมาณ 2565 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
733,150 บาท ดังตารางแสดงแหล่งงบประมาณตามโครงการในภารกิจหลักของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ 2565 จําแนกตามประเภทแหล่งงบประมาณ ต่อไปน้ี 
 

แหล่งงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน 446,700 
งบดําเนินงาน  

1. โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 229,700 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) : กิจกรรมปลูกป่าในวัด 
36,500 

3. โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

75,500 

4. โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
(U2T for BCG and Regional Development) หรือ U2T ระยะที่ 2 

105,000 

เงินรายได้ 286,450 
งบดําเนินงาน  

1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย 148,600 
2. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 74,100 

งบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  
1. โครงการจ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม (หลังเก่า) 
63,750 

รวมทั้งสิน้ 733,150 
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2.4 ปฏิทินการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2565 ของสาํนกัศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

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

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะดําเนินการ ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 12-13            
วันพ่อแห่งชาติ             
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สม เ ด็ จพระ เทพฯ  วั น
อนุรักษ์มรดกไทย 

            

ประเพณีวันสงกรานต์       20-21      
ประเพณีวันเข้าพรรษา          11-12   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ร.10 

         27-28   

กิจกรรมท่ี 1 วันสําคัญ
ทางประเพณี
วัฒนธรรมไทย และ
วันสําคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

วันแม่แห่งชาติ           10-12  
2. โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศลิปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 1 จัด
ประชุมคณะกรรมการ
ประจํ าสํ านั กศิ ลปะ
และวัฒนธรรม 

จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจํา
สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 2 คร้ัง 

            

กิจกรรมท่ี 2 ตรวจ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2564 

รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษา
ภายในสํานักศิลปะ
แล ะ วั ฒน ธ ร ร ม  ปี
การศึกษา 2564 

            

กิจกรรมที่ 3 บริหาร
จัดการและพัฒนางาน
ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

บริ หารจั ดการและ
พัฒนางานของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

            

3. โครงการพฒันานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางด้านศลิปวัฒนธรรม และการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย
เครือข่าย 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
ทางด้านศิลปะการแสดง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ทางด้านศิลปะการแสดง 

            

กิจกรรมท่ี 2 
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
ในงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 20 

นํานักศึกษาไป
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
ในงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา คร้ังที่ 20 

    9-11        
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะดําเนินการ ต.ค. 

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

4. โครงการเพิม่มูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศลิปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างอาชีพ
เสริมจากต้นทุนทาง
วัฒนธรรม 

จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ
สร้างอาชีพเสริมจากต้นทุน
ทางวัฒนธรรม จํานวน 3 
กิจกรรม 

            

กิจกรรมที่ 2 สร้าง
มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ใ ห้
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง
วัฒนธรรม 

ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ใ ห้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
จํานวน 5 ผลิตภัณฑ์ 

            

กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
ศิลปะการแสดงให้กับ
ชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒน า ศั ก ย ภ าพ ด้ า น
ศิลปะการแสดงใ ห้ กับ
ชุมชน 

            

5. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) : กิจกรรมปลูกป่าในวัด 
กิจกรรมท่ี 1 ปลูกป่า
ในวัด 

ปลูกป่าในพ้ืนที่วัดพรหม
ธรรมนิมิต(บางซื่อ) ตําบล
ด่านทับตะโก อําเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 
 

            

6. โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional 
Development) หรือ U2T ระยะที่ 2 
กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
และภูมิปัญญาไทย
ทรงดํา 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า
ทอและภูมิปัญญาไทย
ทรงดํา 

            

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าจากสี
ธรรมชาติ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจากสี
ธรรมชาติ 

            

กิจกรรมท่ี 3 จัดทํา
ข้อมูล Thailand 
Community Big 
Data (TCD) 

ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดทําข้อมูล 
Thailand Community 
Big Data (TCD) 

            

7. โครงการจ้างขัดพืน้ไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ชั้น 2 อาคารสาํนักศลิปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 
กิจกรรมท่ี 1 จ้างขัด
พ้ืนไม้ และเคลือบแข็ง
ผิวไม้ ชั้น 2 อาคาร
สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (หลังเก่า) 

จ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบ
แข็งผิวไม้ ชั้น 2 อาคาร
สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (หลังเก่า) 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ 2565 

 
 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

3.1 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย 
3.2 โครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
3.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) : กิจกรรมปลูกป่าในวัด 
3.4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
3.5 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and 

Regional Development) หรือ U2T ระยะที่ 2 
3.6 โครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3.7 โครงการจ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย  รหัสโครงการ 6537000011 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หนว่ยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 0104, กลยุทธ์ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัดที่ ตัวช้ีวัด 7. จํานวนโครงการที่ดําเนินการในแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งาน/โครงการ  งานส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

5. หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีไทย หมายถึง ขนบธรรมเนียมแบบแผน หรือความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผน 
และได้ทําการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นต้นแบบให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตาม รวมถึงกิจกรรมที่มีการ
ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ เป็นกฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตน และมีความสําคัญต่อสังคม
จนส่งอิทธิพลต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม 
ความเช่ือ ฯลฯ ประกอบกับประเทศไทยมีวันสําคัญของชาติหลายวันด้วยกัน ทั้งที่เป็นวันสําคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และวันสําคัญทางประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสําคัญ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญๆ ในอดีต 
และเพ่ือเป็นการระลึกถึงความสําคัญของวันน้ันๆ รัฐ ชุมชน หรือหน่วยงานจึงได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชน
หรือคนในสังคมได้ตระหนัก 
 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย 
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย  
 3. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย ผ่านกิจกรรมเชิงบูรณาการ
และสร้างสรรค์  
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้และประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 5. เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
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7. กลุ่มเปา้หมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 จัดกิจกรรมวันสําคัญทางประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 5 
   2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คน 1,000 
เชิงคุณภาพ    
   1. โครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงเวลา   
   1. โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน ร้อยละ 100 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

คน 300 0 150 550 1. อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และวันสําคัญของ
ไทย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
เกิดความตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของประเพณี
วัฒนธรรมไทย และวัน
สําคัญของไทย 

ร้อยละ 80 0 80 80 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม  รวมถึงเกิดความตระหนัก เกิดจิตสํานึก รักและภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 2. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีวัฒนธรรมไทย และวันสําคัญของไทย ได้รับการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
วันสําคัญของไทย ตลอดจนสามารถนําความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการดําเนิน
ชีวิตอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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13. แผนการดําเนนิงาน   
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และวันสําคัญของ
ไทย 

กิจกรรม 148,600.00 30,000.00 0.00 18,600.00 100,000.00 

 

14. งบประมาณที่ใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
และวันสําคัญของไทย 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด จํานวน 3.00 
คน X ระยะเวลา 5.00 คร้ัง X งบประมาณ 500.00บาท รวมทั้งส้ิน 
= 7,500.00 บาท 
    2. ค่าตอบแทนเงินรางวัลในการประกวด จํานวน 3.00 รายการ 
X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 7000.00บาท รวมท้ังส้ิน = 
21,000.00 บาท 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าเช่าเต็นท์สีขาวพร้อมพัดลม จํานวน 5.00 หลัง X ระยะเวลา 
4.00 คร้ัง X งบประมาณ 900.00บาท รวมท้ังส้ิน = 18,000.00 
บาท 
    2. ค่าเช่าเคร่ืองเสียง จํานวน 4.00 งาน X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง 
X งบประมาณ 5000.00บาท รวมท้ังส้ิน = 20,000.00 บาท 
    3. ค่าจ้างจัดภัตตาหารและเคร่ืองด่ืม สําหรับถวายพระสงฆ์ 
จํานวน 90.00 รูป X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 120.00
บาท รวมท้ังส้ิน = 10,800.00 บาท 
    4. ค่าจ้างจัดเคร่ืองไทยธรรม สําหรับถวายพระสงฆ์ จํานวน 
30.00 ชุด X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 350.00บาท รวม
ทั้งส้ิน = 10,500.00 บาท 
    5. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืมสําหรับผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 
300.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ทั้งส้ิน = 36,000.00 บาท 
    6. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับผู้ร่วมกิจกรรม จํานวน 
300.00 คน X ระยะเวลา 1.00 มื้อ X งบประมาณ 35.00บาท รวม
ทั้งส้ิน = 10,500.00 บาท 
    7. ค่าจ้างจัดและตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม จํานวน 4.00 งาน X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1200.00บาท รวมท้ังส้ิน = 
4,800.00 บาท 
    8. ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์และติดต้ัง จํานวน 4.00 งาน X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1000.00บาท รวมท้ังส้ิน = 
4,000.00 บาท 
ค่าวัสดุ 
    1. ค่าวัสดุสําหรับการจัดกิจกรรม จํานวน 11.00 รายการ X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 500.00บาท รวมท้ังส้ิน = 
5,500.00 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 148,600 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

148,600.00 

  รวมทั้งสิ้น 148,600.00 
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15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เกิดความตระหนัก และเห็นความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย และ
วันสําคัญของไทย 
 2. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

ใช้แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/การสังเกต 
      ผู้ประเมิน  

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ เพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม  รหัสโครงการ 6537000009 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หนว่ยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 0104, กลยุทธ์ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัดที่ ตัวช้ีวัด 7. จํานวนโครงการที่ดําเนินการในแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  โครงการผลงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     งาน/โครงการ  งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. หลักการและเหตุผล 
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
วรรณกรรม ประเพณี และความเช่ือ เน่ืองจากชุมชนมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ มีวัฒนธรรมและประเพณีอัน
เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณ์และถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน แต่ในปัจจุบันศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่าน้ันกําลังจะสูญหายไป สํานักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จึงได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนได้สร้างเครือข่าย
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ก่อให้เกิดเศรษฐกิจใน
ชุมชน โดยการจัดโครงการเพ่ิมมูลค่ามรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เพ่ือจะได้พัฒนา
ต่อยอดนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความย่ังยืนอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมจากต้นทุนทางวัฒนธรรม 
 2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลติภัณฑ์ของชุมชน 
 3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านศิลปะการแสดงให้กับชุมชน 
7. กลุ่มเปา้หมาย 
 1. ผู้นําท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนที่สนใจ 
 2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา 
 3. เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 อบรม/สร้างมูลค่าเพ่ิม/พัฒนา 
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9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 5 
   2. จํานวนชุมชน/เครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุมชน/เครือข่าย 10 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0.00 15.00 15.00 15.00 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างอาชีพเสริมจากต้นทุน
ทางวัฒนธรรม ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพเสริม 
และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 85.00 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ 0.00 3.00 2.00 0.00 2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ เร่ือง การเพ่ิม
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 0.00 85.00 85.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0.00 0.00 25.00 0.00 3. พัฒนาศักยภาพด้าน
ศิลปะการแสดงให้กับ
ชุมชน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
ในด้านศิลปะการแสดง 
และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการสร้างอาชีพเสริมจากต้นทุนทางวัฒนธรรม 
 2. ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการพัฒนา 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพ่ิมศักยภาพด้านศิลปะการแสดง 
 4.  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
สร้างเศรษฐกิจต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  
 5. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและได้ทํากิจกรรมร่วมกับเครือข่ายการ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างอาชีพเสริมจาก
ต้นทุนทางวัฒนธรรม 

กิจกรรม 100,000.00 0.00 34,000.00 33,000.00 33,000.00 

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม 

กิจกรรม 38,200.00 0.00 0.00 0.00 38,200.00 

3. พัฒนาศักยภาพด้าน
ศิลปะการแสดงให้กับ
ชุมชน 

กิจกรรม 91,500.00 0.00 0.00 0.00 91,500.00 

 

14. งบประมาณที่ใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างอาชีพเสริมจาก
ต้นทุนทางวัฒนธรรม 

ค่าตอบแทน 43,200 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จํานวน 
2.00 คน X ระยะเวลา 18.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 
1200.00บาท รวมท้ังสิ้น = 43200.00 บาท 
ค่าใช้สอย 19,290 บาท 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 25.00 คน X 
ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 9000.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 25.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
5250.00 บาท 
    3. ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือติดต่อประสานงาน จํานวน 
3.00 คร้ัง X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 1500.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 4500.00 บาท 
    4. ค่าจ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และตดิต้ัง ขนาด 3 x 
1.2 เมตร จํานวน 1.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 540.00บาท รวมท้ังสิ้น = 540.00 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

100,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

 ค่าวัสดุ 37,510 บาท 
    1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรมสร้างอาชีพ 
จํานวน 25.00 คน X ระยะเวลา 3.00 คร้ัง X งบประมาณ 
380.00บาท รวมทั้งสิ้น = 28500.00 บาท 
    2. หมึกพิมพ์ 35A จํานวน 1.00 กล่อง X ระยะเวลา 
3.00 คร้ัง X งบประมาณ 2490.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
7470.00 บาท 
    3. กระดาษ A4 (80 แกรม) จํานวน 14.00 รีม X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 110.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1540.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 100,000 บาท 

  

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

ค่าใช้สอย 38,200 บาท 
    1. ค่าจ้างเหมาออกแบบตราสินค้าและต้นแบบ จํานวน 
5.00 ผลิตภัณฑ์ X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 
3000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 15000.00 บาท 
    2. ค่าจ้างเหมาออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์พร้อม
ต้นแบบ จํานวน 5.00 ผลิตภัณฑ์ X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 3000.00บาท รวมท้ังสิ้น = 15000.00 บาท 
    3. ค่าจ้างเหมาทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จํานวน 5.00 
ผลิตภัณฑ์ X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1,000.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 5,000.00 บาท 
    4. คา่เดินทางไปราชการ เพ่ือติดต่อประสานงาน จํานวน 
5.00 คร้ัง X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 640.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 3200.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 38,200 บาท 

ใช้สอย 38,200.00 

3. พัฒนาศักยภาพด้าน
ศิลปะการแสดงให้กับ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน 43,200 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) จํานวน 
2.00 คน X ระยะเวลา 18.00 ชั่วโมง X งบประมาณ 
1200.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 43200.00 บาท 
ค่าใช้สอย 32,090 บาท 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 25.00 คน X 
ระยะเวลา 3.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 9000.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 25.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00 บาท รวมท้ังสิ้น 
= 5250.00 บาท 
    3. ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือติดต่อประสานงาน จํานวน 
2.00 คร้ัง X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 1500.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 3000.00 บาท 
    4. ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และติดต้ัง ขนาด 
3 x 1.2 เมตร จํานวน 1.00 ป้าย X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 540.00บาท รวมท้ังสิ้น = 540.00 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

91,500.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

     5. ค่าเช่าห้องประชุม จํานวน 3.00 วัน X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 3,500.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 
10,500.00 บาท 
    6. ค่าท่ีพักวิทยากร (พัก 2 คน) จํานวน 2 ห้อง X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1,500.00 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 3,000.00 บาท 
    7. ค่าท่ีพักวิทยากร (พัก 1 คน) จํานวน 1 ห้อง X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 800.00 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 800.00 บาท 
ค่าวัสดุ 16,210 บาท 
    1. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการอบรม จํานวน 25.00 
รายการ X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 402.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 10050.00 บาท 
    2. หมึกพิมพ์ 35A จํานวน 1.00 กล่อง X ระยะเวลา 
2.00 คร้ัง X งบประมาณ 2490.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
4980.00 บาท 
    3. กระดาษ A4 (80 แกรม) จํานวน 1.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 2.00 คร้ัง X งบประมาณ 550.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1100.00 บาท 
    4. กระดาษกาวย่น จํานวน 1.00 ม้วน X ระยะเวลา 2.00 
คร้ัง X งบประมาณ 40.00บาท รวมท้ังสิ้น = 80.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 91,500 บาท 

  

  รวมทั้งสิ้น 229,700.00 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 ประเมินความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ/์การสังเกต 
      ผู้ประเมิน  

1. ผู้นําท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนจังหวัดราชบุรี 
2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดราชบุรี 
3. เครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(สํานักศิลปะและวัฒนธรรม)  รหัสโครงการ 6537000010 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หนว่ยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 0103, กลยุทธ์ 3 สร้างการมีส่วนรวมแบบพหุภาคีในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย 
     ตัวชี้วัดที่ ตัวช้ีวัด 6. จํานวนภาคีเครือข่าย ที่ร่วมดําเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  โครงการผลงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     งาน/โครงการ  งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองด้วยวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) มีความประสงค์จะสร้างสวนป่าภายในบริเวณพ้ืนที่ของวัด เพ่ือสร้าง
ความร่มรื่น และอนุรักษ์พันธ์ุไม้ต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมถึงเป็นการเพ่ิมปริมาณสวนป่าในเขตอําเภอ
จอมบึงเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยลดภาวะโลกร้อน  ทางสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเห็นว่าควร
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าในวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าและยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความร่มรื่น สามารถเป็นที่พักผ่อนให้ชาวบ้านและคนอ่ืนมาใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่การปลูกป่า รวมถึงเพ่ือเป็นการสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจึงจัดโครงการ “สร้าง
สวนป่าในวัด” ขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 2. เพ่ือสร้างสวนป่าในวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) 
 3. เพ่ืออนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้พันธ์ุไม้ของชุมชนอําเภอจอมบึง 
7. กลุ่มเปา้หมาย 
 นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และชุมชนอําเภอจอมบึง จํานวน 50 คน 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 การปลูกป่า 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่วัดพรหมธรรมนิมิต(บางซื่อ) ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนพันธ์ุไม้ พันธ์ุ 4 
   2. จํานวนต้นไม้ ต้น 100 
   3. จํานวนแหล่งเรียนรู้พันธ์ุไม้ แหล่ง 1 
   4. จํานวนชุมชน/เครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุมชน/เครือข่าย 5 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 50 0 1. สร้างสวนป่าในวัด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 0 0 80 0 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถสร้างสวนป่าให้กับวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) เพ่ิมขึ้นทําให้วัดมีความร่มรื่น เพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ลดภาวะโลกร้อน 
 2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และชุมชนอําเภอจอมบึงได้
ร่วมกันสร้างสวนป่าให้กับวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) เพ่ือการอนุรักษ์พันธ์ุไม้และมีแหล่งเรียนรู้พันธ์ุไม้เพ่ิมขึ้น 
 

13. แผนการดําเนนิงาน   
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. ปลูกป่าในวัด กิจกรรม 36,500.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 
 

14. งบประมาณที่ใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. ปลูกป่าในวัด ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมของผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 
50.00 คน X ระยะเวลา 1.00 ม้ือ X งบประมาณ 25.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,250.00 บาท 
    2. ค่าจ้างจัดทําป้ายไวนิล ขนาด 3 X 1 เมตร จํานวน 1.00 
ป้าย X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 450.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 450.00 บาท 

ใช้สอย,วัสดุ 36,500.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ

รายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

     3. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (วันจัดกิจกรรม) จํานวน 1.00 คร้ัง X 
ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 700.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
700.00 บาท 
    4. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการติดต่อประสานงาน จํานวน 3.00 
คร้ัง X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 200.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 600.00 บาท 
    5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถและคณะทํางาน จํานวน 8.00 
คน X ระยะเวลา 1.00 วัน X งบประมาณ 120.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 960.00 บาท 
    6. คา่จ้างจัดทําเล่มรายงานผลโครงการ จํานวน 10.00 เล่ม 
X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 200.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 2,000.00 บาท 
ค่าวัสดุ 
    1. กล้าพันธ์ุไม้ต่างๆ จํานวน 100.00 ต้น X ระยะเวลา 1.00 
คร้ัง X งบประมาณ 150.00บาท รวมท้ังสิ้น = 15,000.00 บาท 
    2. ไม้ปักค้ํา ขนาดยาว 1 เมตร จํานวน 300.00 อัน X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 20.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
6,000.00 บาท 
    3. เชือกฟาง จํานวน 5.00 ม้วน X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 50.00บาท รวมท้ังสิ้น = 250.00 บาท 
    4. ดิน จํานวน 100.00 ถุง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 15.00บาท รวมท้ังสิ้น = 1,500.00 บาท 
    5. ปุ๋ยคอก จํานวน 50.00 ถุง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 30.00บาท รวมท้ังสิ้น = 1,500.00 บาท 
    6. ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรม จํานวน 5.00 อัน X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 300.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,500.00 บาท 
    7. ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับระบบนํ้าหยด จํานวน 1.00 ชุด X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 4790.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 4,790.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 36,500 บาท 

  

  รวมทั้งสิ้น 36,500.00 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1. สวนป่าในวัดพรหมธรรมนิมิต (บางซื่อ) มปีริมาณเพ่ิมขึน้ 
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

การตรวจสอบจํานวนต้นไม้ที่เจริญเติบโต/การทําแบบสอบถาม 
      ผู้ประเมิน  

เจ้าหน้าที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม/ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
โครงการงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 

 
แหล่งงบประมาณ  1, งบประมาณแผ่นดิน   
1. โครงการ พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม รหัสโครงการ 6537000012 
 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย  หน่วยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธ ์0308, กลยุทธ์ 8 กําหนดให้กองพัฒนานักศึกษา หรือคณะ หรือสาขาวิชาพัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู ้สู้งาน 
     ตัวชี้วัดที ่ตัวช้ีวัด 8. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลกัษณะ ใฝ่ดี ใฝ่รู ้สู้งาน 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  โครงการผลงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     งาน/โครงการ  งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
5. หลักการและเหตุผล 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเน่ือง และตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านกิจกรรมและ
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษา พัฒนาวินัยและความประพฤตินักศึกษา 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ไทยแก่นักศึกษา และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกําหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน
ศิลปะการแสดง และนําไปแสดงเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในงานศิลปะวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 20  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งมีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมมากกว่า 80 
สถาบัน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลาย และพัฒนานักศึกษาให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความ
เสียสละ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไปได้ 
 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านศิลปะการแสดง 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
 3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคณุลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู ้สู้งาน และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม 
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7. กลุ่มเปา้หมาย 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 35 คน 
 
8. รูปแบบกิจกรรม  
 อบรม/พัฒนา/แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ คน 35 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝรู่้ สู้งาน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 

หน่วย
นับ ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คน - 35.00 - - 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทางด้าน
ศิลปะการแสดง ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 

นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ 

ร้อยละ - 90.00 - - 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คน - 35.00 - - 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัย
เครือข่าย ในงาน
ศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครัง้ที่ 20 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
นักศึกษาสามารถ
นําไปแสดงเผยแพร่
แลกเปลี่ยนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ - 90.00 - - 
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะการแสดง 
 2. นักศึกษาได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษา พัฒนาวินัย พัฒนาความประพฤติ และได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3. นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีการทํางานเป็นทีมได้ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อ
เวลา มีความเสียสละ และความรับผิดชอบ ส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 
และประพฤติตนให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไปได้ 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิ(บาท) 
ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม รวมทั้งสิน้ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทางด้านศิลปะการแสดง 

17,600 - 17,600 - - 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
เครือข่าย ในงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครัง้ที่ 20 

57,900 - 57,900 - - 

 
14. งบประมาณที่ใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักศกึษาทางด้าน
ศิลปะการแสดง 
รหัสเบิกจ่าย 103801440142 
รหัส GF16 : หลัก 2304036001500002 
รหัส GF14 : หลัก 230407000Q3660 
รหัสแหล่งเงิน 6511410 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากร
ของรัฐ) จํานวน 1 คน X 16 ช่ัวโมง X 
600 บาท รวมทั้งสิ้น = 9,600 บาท 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องด่ืม 
จํานวน 40 คน X 2 มื้อ X 50 บาท รวม
ทั้งสิ้น = 4,000 บาท (นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการ 35 คน , วิทยากรและคณะ 5 คน) 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 
40 คน X 4 มือ้ X 25 บาท รวมทั้งสิ้น = 
4,000 บาท (นักศึกษาผู้เข้ารว่มโครงการ 
35 คน , วิทยากรและคณะ 5 คน) 
 
รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 17,600 บาท 

งบอุดหนุน 17,600 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดคา่ใช้จ่าย/

คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

หมวด
รายจ่าย 

จํานวนเงิน 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
เครือข่าย ในงานศลิปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครัง้ที่ 20 
รหัสเบิกจ่าย 103801440242 
รหัส GF16 : หลัก 2304036001500002 
รหัส GF14 : หลัก 230407000Q3660 
รหัสแหล่งเงิน 6511410 

ค่าใช้สอย 
    1. ค่าที่พักนักศึกษา (พักห้องละ 2-3 
คน) จํานวน 17 ห้อง X 2 วัน X 390 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 13,260 บาท 
    2. ค่าที่พักผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ (พัก
ห้องละ 2 คน) จํานวน 4 ห้อง X 2 วัน X 
400 บาท รวมทั้งสิ้น = 3,200 บาท 
    3. ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการของ
นักศึกษา จํานวน 35 คน X 3 วัน X 240 
บาท รวมทั้งสิน้ = 25,200 บาท 
    4. ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จํานวน 8 คน X 
3 วัน X 240 บาท รวมทั้งสิน้ = 5,760 
บาท 
    5. ค่านํ้ามันรถเดินทางไปราชการ (ใช้
รถบัสปรับอากาศของมหาวิทยาลัย) 
จํานวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 8,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 8,000 บาท 
    6. ค่าจ้างซักรีดและจัดเก็บเสื้อผ้า
นักแสดง จํานวน 1 งาน X 1 ครั้ง X 500 
บาท รวมทั้งสิน้ = 500 บาท 
 

ค่าวัสดุ 
    1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
จํานวน 9 รายการ X 1 ครั้ง X 220 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 1,980 บาท 
 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 57,900 บาท 

งบอุดหนุน 57,900 

  รวมทั้งสิน้ 75,500 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1. ประเมินความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําไปแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ประเมินความรู้ความเข้าใจ และการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 3. ประเมินร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่มีคุณลกัษณะใฝ่ดี ใฝรู่้ สู้งาน 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์/การสังเกต 
      ผู้ประเมิน  ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แหล่งงบประมาณ  T, งบโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตําบลแบบบูรณาการ   
1. โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของแต่ละตําบล 

(ตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี)     รหัสโครงการ 6537000013 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย  หน่วยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ ์0102, กลยุทธ์ 2 พัฒนาท้องถิ่นโดยการบูรณาการการให้บริการวิชาการสู่สังคมกับการเรียนการสอน
และ/หรืองานวิจัย 
     ตัวชี้วัดที ่ตัวช้ีวัด 4. จํานวนผู้ประกอบการใหมแ่ละหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย, ตัวช้ีวัด 5. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร์ 
     ผลผลิต  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
     งาน/โครงการ  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นพ้ืนที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุหน่ึงเรียกว่า 
“ไทยทรงดํา” ที่ยังคงรักษา และอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม การประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตแบบด้ังเดิมของ
ชาวบ้านไทยทรงดําไว้อย่างเหนียวแน่น ด้านภูมิปัญญา ชาวไทยทรงดํามีพ้ืนฐานการทอผ้าที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษที่ทอผ้าใช้ในครัวเรือนที่เป็นเอกลักษณ์และมีการสืบทอดสู่ชนรุ่นหลัง จึงเกิดพัฒนาการการทอผ้าที่เหมาะ
กับการใช้ประโยชน์และความต้องการของผู้ที่สนใจในปัจจุบัน 
 จากบริบทพ้ืนที่ จึงสามารถเช่ือมโยงสู่แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ BCG ของชุมชนที่เน้นออกสู่ตลาดอย่าง
เป็นระบบและย่ังยืน ด้วยการพัฒนาสินค้าประเภทสิ่งทอให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากปราชญ์ท้องถิ่นสู่ประชาชนที่สนใจเพ่ือขยายการผลิตและสร้าง
รายได้ ผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ด้วยการนําผลิตภัณฑ์สิ่งทอขึ้นจําหน่ายใน online platform 
 
6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด online บน platform facebook 
 3. เพ่ือจดัทําข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 
 
7. กลุ่มเปา้หมาย 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอไทยทรงดําบ้านหัวเขาจีน ตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
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8. รูปแบบกิจกรรม  
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 
 2. จัดทําช่องทางการตลาด online บน platform facebook 
 3. จัดทําข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) 
 
9. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 
10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ 3 
   2. ได้ข้อมูล TCD ชุดข้อมูล 200 
   3. ช่องทางการตลาด online บน platform facebook แพลตฟอร์ม 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินโครงการ ร้อยละ 10 
เชิงเวลา   
   1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

 
11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 15 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอและภูมิปัญญาไทย
ทรงดํา ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

คน 0 0 0 20 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
จากสีธรรมชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

ร้อยละ 0 0 0 80 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอไทยทรงดําบ้านหัวเขาจีนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ หรือ
สามารถผลิตช้ินส่วนที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอไทยทรงดําบ้านหัวเขาจีนสามารถเพ่ิมช่องทางกระจายสินค้าในช่องทาง 
online เป็นการเพ่ิมโอกาสในการกระจายสินค้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น 
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 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอไทยทรงดําบ้านหัวเขาจีนสามารถวางแผนการผลิต การจําหน่าย และการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 
 
13. แผนการดําเนนิงาน   

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอและภูมิ
ปัญญาไทยทรงดํา 

กิจกรรม 70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
จากสีธรรมชาติ 

กิจกรรม 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

 
14. งบประมาณที่ใช ้

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ 

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าทอและภูมิปัญญาไทย
ทรงดํา 

ค่าตอบแทน 28,800 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2.00 คน X ระยะเวลา 
24.00 ชม. X งบประมาณ 600.00 บาท รวมทั้งสิ้น = 
28,800.00 บาท 
ค่าใช้สอย17,800 บาท 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 20.00 คน X 
ระยะเวลา 4.00 ม้ือ X งบประมาณ 100.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 
8,000.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 20.00 คน X 
ระยะเวลา 8.00 ม้ือ X งบประมาณ 30.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 
4,800.00 บาท 
    3. ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 1.00 วัน X ระยะเวลา 5.00 
คร้ัง X งบประมาณ 1,000.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 5,000.00 บาท 
ค่าวัสดุ 23,400 บาท 
    1. ผ้าฝ้ายทอมือ จํานวน 100.00 เมตร X ระยะเวลา 1.00 
คร้ัง X งบประมาณ 190.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 19,000.00 
บาท 
    2. ค่าวัสดุเย็บ/ปัก จํานวน 1.00 ชุด X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง 
X งบประมาณ 4,400.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 4,400.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 70,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

70,000.00 

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
จากสีธรรมชาติ 

ค่าตอบแทน 7,200 บาท 
    1. ค่าตอบแทนวิทยากร จาํนวน 2.00 คน X ระยะเวลา 6.00 
ชม. X งบประมาณ 600.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 7,200.00 บาท 
ค่าใช้สอ5 5,000 บาท 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม จํานวน 25.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 ม้ือ X งบประมาณ 100.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 
2,500.00 บาท 

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

35,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/ 

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

     2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จํานวน 25.00 คน X 
ระยะเวลา 2.00 ม้ือ X งบประมาณ 30.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,500.00 บาท 
    3. ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 1.00 วัน X ระยะเวลา 
1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1,000.00 บาท รวมท้ังสิ้น = 
1,000.00 บาท 
ค่าวัสดุ 22,800 บาท 
    1. ผ้าเรยอน ผ้าฝ้าย สําหรับนํามาย้อมสี จํานวน 100.00 
เมตร X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 120.00 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 12,000.00 บาท 
    2. ค่าวัสดุสําหรับย้อมสีธรรมชาติ จํานวน 1.00 ชุด X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 10,800.00 บาท รวม
ท้ังสิ้น = 10,800.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 35,000 บาท 

  

  รวมทั้งสิ้น 105,000.00 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1. ความรู้ที่ได้รับและการนําไปใช้ประโยชน์ 
 2. การเพ่ิมขึ้นของรายได้ เปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินโครงการ 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ/์การสังเกต 
      ผู้ประเมิน  

ผู้เข้าร่วมโครงการ และคณะทํางานสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้   
1. โครงการ บริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  รหัสโครงการ 6537000008 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  หน่วยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
     กลยุทธ์ 0104, กลยุทธ์ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัดที่ ตัวช้ีวัด 7. จํานวนโครงการที่ดําเนินการในแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ 
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย 
     แผนงาน  แผนงานพ้ืนฐาน 
     ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     งาน/โครงการ  งานส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

5. หลักการและเหตุผล 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีภารกิจหน้าที่
หลัก คือ งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตามบทบัญญัติ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กําหนดให้มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจําเป็นต้องบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกําหนดแผนจัดการให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจเป็นไปตามแผนและให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การน้ีจึงกําหนดแผนโครงการบริหารจัดการและพัฒนางานของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนางานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และประชาชนทั่วไป 
 

8. รูปแบบกิจกรรม  
 ประชุม/ตรวจประเมิน/พัฒนางาน 
 

9. สถานที่ดําเนินการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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10.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output) 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนน 4.8 

   2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร คะแนน 4 
เชิงเวลา   
   1. โครงการท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน ร้อยละ 100 

 

11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output) 
ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม ตัวชี้วัด(Indicators) 
หน่วย
นับ ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 - มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 - ก.ย.65) 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : จัด
ประชุ มคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ครั้ง 1 0 1 0 1. จัดประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความสําเ ร็จของการ
ประชุม 

ร้อยละ 80 0 80 0 

ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ : รับ
ตรวจประ เมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2564 

ครั้ง 0.00 0.00 0.00 1.00 2. ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2564 

ตัวชี้ วัดเชิงคุณภาพ : ผล
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ปี
การศึกษา 2563 

คะแนน 0.00 0.00 0.00 4.80 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อย
ล ะ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 100 100 100 3. บริหารจัดการและ
พัฒนางานของสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละความสําเ ร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 

ร้อยละ 100 100 100 100 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ีและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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 2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้พัฒนาการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับต่างหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกัน 
  3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน 
  4. บุคลากรในสํานักปฏิบัติงานด้วยความเช่ือมั่น และเป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและมีการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
13. แผนการดําเนินงาน   

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท) 
ปี 2564 ปี 2565 กิจกรรม 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64 – ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.65 – มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 – มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65 – ก.ย.65) 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

2. ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2564 

คร้ัง 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 

3. บริหารจัดการและ
พัฒนางานของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 43,100.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 13,100.00 

 
14. งบประมาณท่ีใช้ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
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 35.00บาท รวมท้ังสิ้น = 
840.00 บาท 
    3. ค่าจ้างจัดทําเอกสารประกอบการประชุม จํานวน 
1.00 ชุด X ระยะเวลา 2.00 คร้ัง X งบประมาณ 830.00
บาท รวมท้ังสิ้น = 1660.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 20,000 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

20,000.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

2. ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2564 

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

ตอบแทน, 
ใช้สอย 

11,000.00 

3. บริหารจัดการและ
พัฒนางานของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าตอบแทน 
    1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันทําการ) จํานวน 
7.00 คน X ระยะเวลา 5.00 วัน X งบประมาณ 200.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 7000.00 บาท 
    2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) 
จํานวน 7.00 คน X ระยะเวลา 2.00 วัน X งบประมาณ 
420.00บาท รวมท้ังสิ้น = 5880.00 บาท 
ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม (ตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสํานัก) จํานวน 10.00 คน X 
ระยะเวลา 1.00 ม้ือ X งบประมาณ 120.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 1200.00 บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสํานัก) จํานวน 10.00 คน X ระยะเวลา 
2.00 ม้ือ X งบประมาณ 35.00บาท รวมท้ังสิ้น = 700.00 
บาท 
    3. ค่าน้ํามันรถเดินทางไปราชการ จํานวน 3.00 งาน X 
ระยะเวลา 2.00 คร้ัง X งบประมาณ 500.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 3000.00 บาท 
    4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จํานวน 7.00 คน X 
ระยะเวลา 6.00 วัน X งบประมาณ 240.00บาท รวมท้ังสิ้น 
= 10080.00 บาท 
    5. ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารและหลักฐานงานประกัน
คุณภาพ จํานวน 20.00 เล่ม X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X 
งบประมาณ 100.00บาท รวมท้ังสิ้น = 2000.00 บาท 
    6. ค่าจ้างเข้าเล่มแผนและรายงานต่างๆ จํานวน 20.00 
เล่ม X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 100.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2000.00 บาท 

ตอบแทน, 
ใช้สอย,วัสดุ 

43,100.00 
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กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/

รูปแบบรายการท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดรายจ่าย จํานวนเงิน 

 ค่าวัสดุ 
    1. หมึก HP Laser 35A จํานวน 2.00 กล่อง X 
ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 2495.00บาท รวม
ท้ังสิ้น = 4990.00 บาท 
    2. หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji s2010 จํานวน 2.00 
กล่อง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 1750.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3500.00 บาท 
    3. กระดาษ 80 แกรม (กล่องละ 5 รีม) จํานวน 5.00 
กล่อง X ระยะเวลา 1.00 คร้ัง X งบประมาณ 550.00บาท 
รวมท้ังสิ้น = 2750.00 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 43,100 บาท 

  

  รวมทั้งสิ้น 74,100.00 
 
15. แนวทางการประเมินโครงการ 
      สิ่งที่ต้องการประเมิน 
 1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 2. ระดับความสําเร็จของการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีในภารกิจของสํานัก 
      วิธีที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมิน/แบบสัมภาษณ์ 
      ผู้ประเมิน  

นักศึกษาและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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โครงการ : จ้างขัดพื้นไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ชั้น 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 
แหล่งงบประมาณ  2, เงินรายได้สะสม 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มา/ปัญหา 

ตามที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
ดําเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ซึ่งผู้รับจ้างได้ดําเนินการไปบางส่วน 
และทิ้งงานโครงการดังกล่าวไป ต่อมาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับอนุมัติโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) งานส่วนที่เหลือหลังจากผู้รับจ้างทิ้งงาน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสม (เงินคง
คลัง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจากการดําเนินงานที่มี ผู้รับจ้างสองรายดังกล่าว ทําให้มีการปรับปรุง
อาคารในบางส่วนขาดหายไป คือ งานขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ช้ัน 2 

การน้ี เพ่ือให้การปรับปรุงอาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
ใช้ประโยชน์ในการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถรองรับการดําเนินงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเป็นต้องดําเนินการจ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ 
ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือจ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 
 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

 จ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแขง็ผิวไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) จํานวน 1 งาน 
2. เชิงคุณภาพ 
 พ้ืนไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ได้รับการขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ ให้มี

ความพร้อม สามารถรองรับการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 ณ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
วิธีการดําเนนิการ 
ลําดับที ่ ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินงาน หมายเหตุ 

1 สํารวจพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดแบบรูปรายการ 
ปริมาณงาน และราคางานขัดพ้ืนไม้ และ
เคลือบแข็งผิวไม้ 

1 – 31 มกราคม 2565  
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ลําดับที ่ ขั้นตอนการดําเนนิงาน ระยะเวลาดําเนินงาน หมายเหตุ 
2 เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
21 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565  

3 ดําเนินการจ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิว
ไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
(หลังเก่า) 

18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565  

4 ประเมินผลโครงการ 1 – 15 มิถุนายน 2565  
 

 
 
 
 

 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 พ้ืนไม้ ช้ัน 2 อาคารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) ได้รับการขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ให้มี
ความสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถรองรับการดําเนินงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประมาณการคา่ใช้จ่าย 63,750 บาท 
   

 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 63,750 บาท 
 - จ้างขัดพ้ืนไม้ และเคลือบแข็งผิวไม้ 63,750 บาท 


