
 

 

แผนปฏิบัติการด้านการจดัหารายได ้

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



 

     ส่วนที่ 1 บทน า 
 
ประวัติ/ความเป็นมา 
        งานศิลปวัฒนธรรมเดิมเป็นหน่วยประเคราะห์ ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ท าหน้าท่ีอนุรักษ์ 
ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ ต่อมา  พ.ศ. 2521 มีพระราชบัญญัติสภาวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีศูนย์วัฒนธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด ถ้าจังหวัดใดมีวิทยาลัยครูให้ส านัก
วัฒนธรรมต้ังอยู่ในวิทยาลัยครู ถ้าไม่มีวิทยาลัยครูให้ส านักวัฒนธรรมต้ังอยู่ท่ีวิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียน
ประจ าจังหวัด    
        ในขณะเดียวกันมีการจัดตั้งส านักวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในหนึ่งในวิทยาลัยครูขึ้น ท าหน้าที่ 
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยท าหน้าท่ีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        พ.ศ.2538 เปล่ียนจากศูนย์วัฒนธรรมเป็นส านักศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
        พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชอนุญาต ให้เปล่ียนช่ือสถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์” ส านักศิลปวัฒนธรรมเป็น
หน่วยงานหนึ่งในสถาบัน 
        15 มิถุนายน 2547 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ส านักศิลปวัฒนธรรม  
เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นส านักศิลปวัฒนธรรม ยังท าหน้าท่ีเป็นส านักวัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี และหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีด้วย 
        3 สิงหาคม พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 ส านักศิลปวัฒนธรรม ปรับเปล่ียน
โครงสร้าง ได้หน่วยงานอยู่ท่ี กองพัฒนานักศึกษา และเปล่ียนจากส านักศิลปวัฒนธรรม เป็นงานศิลปวัฒนธรรม
ปัจจุบัน งานศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่ ง ท่ีอยู่ ในส านั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ปรัชญา 

“สืบสานวัฒนธรรม น าภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย” 
 
ปณิธาน 
 “เป็นองค์กรท่ีมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างจิตส านึกในความเป็นไทยให้เกิดการด ารงรักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชาติและเผยแพร่สู่ประชาคม”  
 
อัตลักษณ ์
 “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกความเป็นไทย อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ สู่ประชาคมตามวิถีไทย”  
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พันธกิจ 
1. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
2. สร้างจิตส านึกความเป็นไทยในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
3. พัฒนาหอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

เป้าประสงค ์

1. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ ท่ีได้รับการยอมรับท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับสากล 
5. อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ  

สู่ประชาคมตามวิถีไทย 

นโยบายในการด าเนินงานของงานศิลปวัฒนธรรม 
1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวฒันธรรมชาติสู่ประชาคม 
3. หอวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติ 
4. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดหารายได้ 

 

2.1หลักการและเหตุผล  

              ภาระหน้าท่ีหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษานอกจากการผลิตบัณฑิต คือ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น โดยท่ีผ่านมางานศิลปวัฒนธรรมได้อยู่ ภายใต้โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมี
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นผู้ดูแลงานศิลปวัฒนธรรม  ส่วนงานสวัสดิการและจัดหารายได้อยู่ภายใต้
โครงสร้างส านักงานอธิการบดีภายใต้การดูแลของผู้อ านวยการกองกลาง โดยบทบาทและภาระหน้าท่ีท้ัง 
 2 งานดังกล่าวได้ทวีมากขึ้นเป็นล าดับ โดยท่ีผ่านมาในด้านการให้บริการงานศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม การลงพื้นท่ีเพื่อพัฒนาชุมชน การบูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ หรือการ วิจัย การให้เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  การเป็นแกนกลางใน
การรวมทรัพยากรบุคคลสาขาต่าง ๆ เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพ บริการวิชาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ท่ีมี
คุณภาพแก่ชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การเป็นท่ีพึ่งของชุมชน เป็นส่ิง
ส าคัญยิ่ง อีกท้ังในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้มีอาคาร หอประชุม ห้องประชุม พื้นท่ีในการให้บริการ ตลอดจนส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต ดังนั้นเพื่อให้การท างาน  
เป็นระบบและมีความคล่องตัวในการบริหารงาน การให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรมการใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ใน
การหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสมควรจัดหารายได้ เพื่อดูแลงานบริการงาน
ศิลปวัฒนธรรมและงานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดหารายได้ 

 1. เพื่อให้มีแผนปฏิบัคิงานโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดหารายได้ท่ีใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดหารายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 

2.3 ยุทธศาสตร์  

2.3.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
    

 



5 
 

 2.3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดหารายได้ 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 
1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดการรายได้ 
30 ต.ค. 2564 

2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 30 ต.ค. 2564 
3. ประชุมการด าเนินงานการด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดการรายได้ 15 พ.ย. 2564 
4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและจัดการรายได้ 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 
5. ติดตามและประเมินผล 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565 

 

2.5 งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา 

นโยบาย 1.5 กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
เพื่อต่อยอดงานสร้างสรรค์ 

กิจกรรม 1. ประเพณีวันลอยกระทง 
กิจกรรม 2 Culture For learning  
วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู ้
กิจกรรม 3  นาฏยลีลาวไลยอลงกรณ์  
(คอร์สฝึกอบรมร าไทย)  
กิจกรรม 4  เพลินพล้ิวด้วยเสียงขลุ่ย 
(คอร์สฝึกอบรมขลุ่ยไทยสู่สากล) 
กิจกรรม 5  มหกรรมวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่าย  
กิจกรรม 6 VARAYA น าพา  
 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
2. งานศิลปวัฒนธรรมกอง
พัฒนานักศึกษา 
3. งานบริหารทรัพย์สินรายได้ฯ  

 

ล าดับ ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้ก ากับติดตาม 

1 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจาก
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ล้านบาท  10 1. คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
300,000   บาท  
2. กองพัฒนา+งานบริหารทรัพย์สิน

รายได้ฯ 9,700,000 บาท  
รวม   10,000,000 ล้านบาท 
 

ผศ.ปิยะ  สงวนสิน 
รองอธิการบดี 



แผนงาน การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.1.5 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์  และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ
รายได้  

รายละเอียดงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายได้ที่เกิด
จากการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ(ระบุ
ชื่อ) 

1 กิจกรรม 1. ประเพณีวัน
ลอยกระทง 
1.1ท าบุญตักบาตรทางเรือ 
     - จ าหน่ายชะลอม 
1.2 จัดมินิคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินชื่อดัง 
1.3 จัดประกวดนางนพ
มาศ 
1.4 จัดกิจกรรมตลาดนัด
วัฒนธรรม 
     1.4.1 จ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค สินค้า 
OTOP 
     1.4.2 การแสดงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละ
คณะ หรือชมรมฯ 
     1.4.3 กิจกรรมการ
เปิดร้านของแต่ละคณะ 
หรือชมรมฯ เช่นสอยดาว
สาวน้อยตกน้ า  
ปาโป่ง, ตักไข่ VRU 
 

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
เผยแพร่วัฒนธรรม  
2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 
และประชาชนทั่วไป มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม
ในวันลอยกระทง 
3.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

3.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

100,000 ตอบแทน 9,000  
1.ค่าตอบแทนกรรมการ  
ใช้สอย 51,000 บาท                                            
1.ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมติดต้ัง และไฟ
บนเวที  
2. ค่าอาหารนักศึกษา   
3.ค่าภัตตาหารพระสงฆ์ จ านวน 10 รูป 
และพระพุทธ 1 องค์ 399 บาท x 11 ชุด 
= 4,389 บาท  ค่าอาหารเพล 10 รูป x 
150 บาท = 1,500 บาท  
4.ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ี 
แม่บ้าน (30คน x200บาท)=6,000 บาท 
5 .ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ี 
(20คนx200บาท) =6,000 บาท    
วัสดุ 40,000 บาท  
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ                                         
                                                                                                                                                                        

  1 พ.ย. - 30 พ.ย. 64 500,000 เบญจภัคค์,ปรีญา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ
รายได้ 

 
รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ 

รายได้ที่เกิด
จากการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

2 กิจกรรม 2 Culture For 
learning  วัฒนธรรม
เพื่อการเรียนรู้ 
2.1 พิพิธภัณฑ์เรือ 
    2.1.1 จ าหน่ายเรือ
โมเดล 
    2.1.2 ค่าเข้าชมพิพิ
ภัณฑ์เรือ 
2.2 สืบศิลป์ สร้างสรรค์ 
ตลาดนัดวัฒนธรรม 
    2.2.1 จัดตลาดนัด
วัฒนธรรมโดยมีนักศึกษา
เปิดร้านจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค ณ บริเวณ
อาคาร 60 ปี 
    2.2.2 มีเวทีส าหรับให้
นักศึกษาหรือ ชมรมต่างๆ 
ได้แสดงความสามารถ 
   2.2.3 กิจกรรมเรียนรู้
ด้านการวาดรูป/ดนตรี/
นาฏศิลปประยุกต์ 
 
  

1. เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา พัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ินกับ
คนในชุมชน 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
ทางอาชีพ และ
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 
4.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

 100,000 กิจกรรมที่ 1 พิพิธภัณฑ์เรือ  40,000 
บาท 
ค่าตอบแทน 3,000 บาท 
ตอบแทนวิทยากร  
ค่าใช้สอย 29,540 บาท 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ บุคลากร  
( 6 คน x 420 บาท x 2 วัน)= 5,040 
บาท 
2.ค่าจ้าท าเรือโมเดลไม้จ าลอง 10 ล า 
x 2,000  บาท = 20,000 บาท 
3.ค่าจ้างจัดสถานที่ 4,500 บาท 
ค่าวัสดุ 7,460 บาท 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หมึกพิมพ์ กระดาษ 
ดินสอ   
กิจกรรมที่ 2 สืบศิลป์สร้างสรรค์ 
ตลาดนัดวัฒนธรรม 60,000 บาท 
ค่าตอบแทน 9,000 บาท 
ตอบแทนวิทยากร 
(3คนx3,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 15,560 บาท 
ค่าวัสดุ 35,440 บาท 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจภัคค์,ปรีญา 



ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ
รายได้ 

 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รายได้ที่เกิด
จากการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

3 กิจกรรม 3  นาฏยลีลาว
ไลยอลงกรณ์  
(คอร์สฝึกอบรมร าไทย) 
พร้อมมอบเกียรติบัตร 
 มี 3  ระดับ ต้ังแต่  
- ระดับทักษะพ้ืนฐาน 
- ระดับกลาง 
- ระดับมืออาชีพ 
   3.1 รายได้จากการ
ลงทะเบียนอบรมร าไทย
หลักสูตรระยะสั้น ระยะ
ยาว 
  

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รับความรู้เกิด
ประสบการณ์เรียนรูจ้าก
การอบรมร าไทยระดับ
ทักษะพ้ืนฐาน 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
ได้เรียนรู้น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
3.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

 20,000 ค่าตอบแทน 9,000 บาท 
1.ตอบแทนวิทยากร (3 คน x 3,000 
บาท) 
ค่าใช้สอย 7,200 บาท 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยบุคลากร ( 2คน x 420 
บาท x 5 ครั้ง)= 4,200  
2.ค่าแม่บ้านท าความสะอาด (2 คน x 
300 บาทx 5 ครั้ง)= 3,000 บาท)  
ค่าวัสดุ 3,800บาท 
1.ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร ( 2 
ป้าย) = 1,120 บาท 
2.วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน หมึก 
กระดาษ ดินสอ  2,680บาท 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจภัคค์,ปรีญา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  งบประมาณ
รายได้ 

 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รายได้ที่เกิด
จากการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

4 กิจกรรม 4  เพลินพลิ้ว
ด้วยเสียงขลุ่ย 
(คอร์สฝึกอบรมขลุ่ยไทย
สู่สากล) 
พร้อมมอบเกียรติบัตร  
   4.1 รายได้จากการ
ลงทะเบียนอบรมขลุ่ย
หลักสูตรระยะสั้น ระยะ
ยาว 
   4.2 จ าหน่วยของที่
ระลึก 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาได้รับความรู้เกิด
ประสบการณ์เรียนรูจ้าก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขลุ่ยไทยสู่สากล 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา
ได้เรียนรู้น าไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
3.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

20,000                            ค่าตอบแทน 10,000 บาท 
ตอบแทนวิทยากร                     
(1 คน x 10,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 5,000 บาท 
ค่าจ้างตกแต่งสถายที่ 5,0000  
ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
1.ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร ( 2 
ป้าย) = 1,120 บาท 
2.วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน หมึก 
กระดาษ ดินสอ  2,680บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจภัคค์,ปรีญา 

 

 

 



ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

  งบประมาณ
รายได้ 

 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รายได้ที่เกิด
จากการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

5 กิจกรรม 5  มหกรรม
วัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่าย  
5.1 ถ่ายคลิปวิดีโอ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5.2 จัดกิจกรรมประกวด
Cover Dance Culture 
2021 

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
มหกรรมวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่าย และสร้าง
เครือข่ายและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์
สามารถด ารงชีวิตอย่าง
ย่ังยืนมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต 
3.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

            40,000  ค่าตอบแทน 6,000 บาท 
 1.ค่าวิทยากร 2 คน x 3,000บาท = 
6,000 บาท 
ค่าใช้สอย 19,500  บาท 
 1.ค่าเช่าติดต้ังเครื่องเสียง ล าโพง และ
ไฟประกอบบนเวที 10,000 บาท 
 2.ค่าเช่าชุดการแสดง 10 ชุดx 950 
บาท =9,500 
ค่าวัสดุ 14,500 บาท 
1.อุปกรณ์การจัดตกแต่งสถานที่ 
5,000 บาท                                 
2.ป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 2 
ชุด ขนาด 2.4 x 3.6 ม=5,000 บาท 
3.ค่าวัสดุหมึกพิมพ์ กระดาษ 1,700 
บาท                              
4.ค่าป้ายไวนิล จ านวน 2 แผ่น 2.4 x 
4.8 เมตร = 2,800 บาท 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจภัคค์,ปรีญา 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ
รายได้ 

 

รายละเอียดงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ รายได้ที่เกิด
จากการ

ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อ) 

6 กิจกรรม 6 VARAYA 
น าพา  
6.1 บริการเช่าชุดไทย 
6.2 บริการแต่งหน้าท าผม 
6.3 บริการรับจัดงานบุญ 
รับจัดงานท าบุญบ้าน 
ท าบุญบริษัท จัดเลี้ยงทุก
ประเภท นอกสถานที่ 
    6.3.1 จัดเตรียม
สถานที่ 
    6.3.2 ท าความสะอาด
อุปกรณ์ ในการออกงาน  
    6.3.3 ทีมงานส ารวจ
พ้ืนที่ และแนะน าการ
จัดเตรียมงาน 
    6.3.4 นิมนต์พระ  
รับ – ส่ง พระภิกษสุงฆ์
ด้วยรถตู้ VIP 
    6.3.5 ภัตตาหารเลี้ยง
พระแบบขันโตก 
    6.3.6 ชุดสังฆทานบุญ 
พร้อมมาลัยดอกไม้สด 
 

1.เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
2.เพ่ือสนับสนุนให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ท างานประกอบอาชีพเสริม
หารายได้ให้แก่ตนเอง และ
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม
ต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ไม่มี ไม่มี 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

เบญจภัคค์,ปรีญา 

  หมายเหตุ  รายได้ทีเ่กิดจากการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม   950,000 บาท  (เก้าแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 


