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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(1 ชุด : 1 โครงการ) 

1. ช่ือโครงการ ...............................................................................................................................................................  

2. หลักการและเหตผุล ..................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................  

3. วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................  

4. ความสอดคล้องกับแผนของมหาวทิยาลัย 

 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ. 2556 - 2563 (ฉบับปรับแผน)  

 แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 แผนอื่นๆ................................................................................................................................................................ 

 4.1 ตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษแ์ละส่งเสรมิเอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

4.2 กลยุทธ์/มาตรการ 

 กลยุทธ์ 11.1 : พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าด้านศลิปวฒันธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการบริการทาง
วิชาการและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
 มาตรการ 11.1.1 เช่ือมโยงความรู้ท้องถิ่น/ภูมิปญัญาไทยสู่สากลอันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนาประเทศ 
 มาตรการ 11.1.2 จัดตั้งศูนย์/สถาบันเพื่อการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและมรดกของชาติ 
 มาตรการ 11.1.3 จัดให้มีระบบและกลไกเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ  
มหาวิทยาลยัศิลปากร และมีประโยชน์ในวงกว้างทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

4.3 ลักษณะงาน 

  โครงการตามยุทธศาสตร ์

  งานประจ า 

  โครงการพเิศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง 

 



 

 

5. ประเภทโครงการ (เพื่อจัดรหสัประเภทในระบบ MIS ติดตามโครงการ) 
  201 จัดนิทรรศการ 202 จัดประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
 203 อบรมสัมมนา 204 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 208 บูรณาการ 218 กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 217 วารสารวิชาการ   อื่นๆ ..............................................................................  

6. เป้าหมาย(ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานใดบ้าง แยกเป็นประเภทหรือแยกตามระดับ) เช่น 

6.1 อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จ านวน  ............. คน 

6.2 ครู ระดับมัธยมศึกษา จ านวน ...............คน 

6.3 ผู้สนใจทั่วไป จ านวน ............ คน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ….... ปี  วันเริ่มต้น – วันสิ้นสุดโครงการ ...................................................................................  

8. สถานท่ีด าเนินงาน .....................................................................................................................................................  

9. งบประมาณ 

9.1 แหล่งงบประมาณงบประมาณแผน่ดินจ านวน ................................................................................................ บาท 

9.2 ประมาณการรายจา่ย (ระบุตามรายการที่จะใช้จ่ายเป็นตัวคูณ, เปน็ไปตามระเบียบการเบิก-จ่าย
งบประมาณของกรมบัญชีกลาง) 
9.2.1 งบบุคลากร      xxxx บาท 

(1) เงินเดือน       xxxx บาท 
(จ านวนอัตรา x อัตราค่าจ้างต่อเดอืน x ระยะเวลาที่จ้าง) 
 

9.2.2 งบด าเนินงาน      xxxx บาท 
(1) ค่าตอบแทน     xxxx บาท 

- ค่าอาหารท าการนอกเวลา   xxx บาท 
(จ านวนอัตรา x อัตราค่าตอบแทน x จ านวนวัน) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร   xxx บาท 
(จ านวนคน x อัตราค่าตอบแทน x จ านวนครั้งท่ีจ่าย)  

- ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ   xxx บาท 
(จ านวนคน x ค่าตอบแทน x จ านวนครั้งท่ีจ่าย) 

- ค่า...............    xxx บาท 

- ค่า...............    xxx บาท 
(2) ค่าใช้สอย      xxxx บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ  xxx บาท 
(จ านวนคน x อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก x จ านวนครั้งท่ีจ่าย) 



 

 

- ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด   xxx บาท 
(จ านวนคน x อัตราค่าจ้าง x จ านวนครั้งท่ีจ้าง)   

- ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  xxx บาท 
(อัตราค่าจ้าง x จ านวนครั้งท่ีจ้าง)    

- ค่า...............     xxx บาท 
(3) ค่าวัสดุ      xxxx บาท 

- ค่าวัสดุส านักงาน     xxx บาท 

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   xxx บาท 

- ค่าวัสดุ.........     xxx บาท 

- ค่าวัสดุ.........     xxx บาท 
(4) ค่าสาธารณูปโภค     xxxx บาท 

10. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
2560 

แผน ผล 
ผลลัพธ ์    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
- จ านวนกิจกรรมที่มีการเผยแพรด่้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม   

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ   

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
2560 

แผน ผล 
ผลผลิต    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม คน   
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ    
- โครงการที่บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ   
ตัวชี้วัดเชิงเวลา    
- โครงการที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ร้อยละ   
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน    
- ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 

บาท   

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุคณะ/ภาควิชา) ...............................................................................................................  



 

 

12. แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน  
  

            

ขั้นด าเนินการ 
  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล 
  

            

13. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ ...................................................................................................................................................  
 

 
 

 

 

หมายเหตุ ทุกโครงการจะต้องจัดท ารายละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนดในแบบฟอร์มนี้ทั้งหมด 


