
โครงการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม  งบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 
ช่ือโครงการ  :  “ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  การประกนัคณุภาพด้านการท านุบ ารงุ
ศิลปวฒันธรรม”  

ยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั    
ยทุธศาสตรท์ี ่4  การสง่เสรมิท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมและการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 
ผลผลติที ่4  ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
มาตรการที ่2  พฒันาแหล่งเรยีนรูท้างภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นวฒันธรรม 

ระบบการประกนัคณุภาพ 
องคป์ระกอบที ่1  ปรชัญา  ปณิธาน  วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ 
ตวับ่งชีท้ี ่1.1  กระบวนการพฒันาแผน 
องคป์ระกอบที ่6  การท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งชีท้ี ่6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
องคป์ระกอบที ่7  การบรหิารและจดัการ 
ตวับ่งชีท้ี ่7.2  การพฒันาสถาบนัสูก่ารเรยีนรู ้              
องคป์ระกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ  
ตวับ่งชีท้ี ่9.1  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  

ยทุธศาสตรห์น่วยงาน 
ยทุธศาสตรท์ี ่3  การบรหิารจดัการทีด่ ี

หลกัการและเหตผุล 
จากยทุธศาสตรท์ี ่3  ของส านกัศลิปะและวฒันธรรม  เรือ่งการน าผลการด าเนินงานทีผ่า่นมาใช้

แนวทางในการ  ปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานไดร้บัการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ  ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตังิานใหค้รอบคลุมไดจ้รงิ  ซึง่
การจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเป็นการระดมสมองของบุคลากรในส านกัศลิปะและวฒันธรรม  โดยอาศยัการชีแ้นะ
จากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางมาแนะน าคน้หาขอ้บกพรอ่งในการบรหิารจดัการ  ทบทวนยทุธศาสตรข์องหน่วยงาน
แผนกลยทุธแ์ละมาตรการต่างๆ เพือ่ตอบสนองตวับ่งชีข้องมหาวทิยาลยัและของหน่วยงาน  เพือ่สง่ผลใหเ้กดิ
การท างานแบบบรูณาการเป็นพลวตัเดยีวกนัดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม เพือ่ตอบสนองความส าเรจ็
ของการประกนัคณุภาพอยา่งต่อเนื่องดว้ย 

โครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง  การประกนัคณุภาพดา้นการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม จงึ
เป็นโอกาสใหค้ณะผูบ้รหิารและกรรมการส านกัฯ ไดท้บทวน ปรบัปรงุแผนต่างๆ และด าเนินการจดัการความรู้
ของหน่วยงานเพือ่น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการปฏบิตังิานรว่มกนัอยา่งมรีะบบ 
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วตัถปุระสงค ์
 1.  เพือ่จดัประชมุสมัมนารบัฟงัความรูจ้ากวทิยากร และระดมความคดิผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการบรหิาร
การด าเนินงานท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมของส านกัฯ 
 2.  เพือ่เกดิการพฒันาแผนปฏบิตักิารทีค่รอบคลุมการบรหิารจดัการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารบัการอบรม/สมัมนา 
- คณะกรรมการบรหิารส านกัฯ 
- กรรมการส านกัฯ 
- ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการบรหิารส านกัฯ  กรรมการส านกัฯ และผูเ้กีย่วขอ้งฯ   จ านวนไมน้่อยกว่า 8 คน 
ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ 
- คณะกรรมการบรหิารส านกัฯ  กรรมการส านกัฯ และผูเ้กีย่วขอ้งฯ   ระดมสมองรว่มคดิรว่มท า

เพือ่พฒันาดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 90  
ตวัช้ีวดัเชิงเวลา 

 -  สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด  

คณุสมบติัผู้เข้าร่วมโครงการ 
- คณะกรรมการบรหิารส านกัฯ  กรรมการส านกัฯ และผูเ้กีย่วขอ้งฯ    

ระยะเวลาการฝึกอบรมและสถานท่ีด าเนินการ 
 ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ ์– มนีาคม พ.ศ.2554  ตัง้แต่เวลา 13.00 – 17.00 น.  ณ หอ้งประชมุส านกั
ศลิปะและวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  ซึง่มแีผนการด าเนินงานดงันี ้
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมตัโิครงการ 4  ก.พ.54 อ.ชนกพร  ประทมุทอง 
2 แต่งตัง้คณะกรรมการ 7 ก.พ. 54  
3 จดัโครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

กิจกรรมท่ี 1 ทบทวนระบบและกลไกการ
ท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และปรบัปรงุ
แผนงานโครงการใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชีก้าร
ประกนัคณุภาพ  
กิจกรรมท่ี 2 ปรบัปรงุพฒันาวเิคราะหแ์ผน 
กลยทุธ ์ แผนปฏบิตักิารประจ าปี  

 
9 ก.พ. 54 
 
 
16 ก.พ. 54 
 

 

4 ประเมนิผลโครงการ 31 ม.ีค. 54  
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วิธีการฝึกอบรม 
- ประชมุ/สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
จากงบประมาณ เงนิรายจ่าย  ประจ า ปีงบประมาณ  พ.ศ.255 4  แผนงาน : สง่เสรมิและพฒันาศาสนา 

ศลิปะและวฒันธรรม  ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  งบด าเนินงาน  จ านวน 9,800 บาท (เก้าพนั
แปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอยีดดงันี้  

ค่าตอบแทน     4,850  บาท 
 กิจกรรมท่ี 1   วิทยากร 1 คน จ านวน 1 วันละ ๆ  3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  1,800 บาท  
 กิจกรรมท่ี 2   วทิยากร 1 คน จ านวน 1 วนัละ ๆ 3 ชัว่โมง ๆ 600 บาท   1,800 บาท  
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม  
 กิจกรรมที่ 1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  625 บาท  
 กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 25 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  625 บาท  
ค่าวสัด ุ      4,950  บาท 
- วสัดุส านกังาน 
- วสัดุด าเนินกจิกรรม 
หมายเหต ุ ขอถวัเฉลีย่จ่ายทกุรายการตามทีจ่่ายจรงิ 

วิทยากร 
- ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์รณุา  แดงสวุรรณ โปรแกรมบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสงขลา  
- คณุจุฑาวรรณ  แสงชว่ง  เจา้หน้าทีบ่รหิารงานฝา่ยแผนงานและการคลงั มหาวทิยาลยัทกัษณิ  

หลกัสตูรและหวัข้อในการฝึกอบรม 
กิจกรรมท่ี 1 ทบทวนระบบและกลไกการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และปรบัปรงุแผนงานโครงการให้

สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพ  
กิจกรรมท่ี 2 ปรบัปรงุพฒันาวเิคราะหแ์ผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1.  มกีารวเิคราะหแ์ละพฒันาแผนงบประมาณ  แผนปฏบิตังิาน  แผนกลยทุธ ์ ยทุธศาสตร ์ ระบบและ

กลไกใหส้อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของส านกัศลิปะและวฒันธรรม  
2.  เกดิความเขา้ใจในระบบกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีส่มบรูณ์ขึน้  พรอ้มรบัการ

ประเมนิ 

การประเมินโครงการ 
 1.  แบบประเมนิโครงการ 
 2.  สรปุผลการด าเนินโครงการเป็นเอกสาร 
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ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

 
ลงชือ่...................................................... 

(นางชนกพร  ประทมุทอง) 
ผูเ้สนอโครงการ 

 
ลงชือ่...................................................... 

(นางรจนา  ศรใีส) 
ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

 
ลงชือ่...................................................... 

(ผศ.ดร.ไพโรจน์  ดว้งวเิศษ) 
ผูอ้นุมตัโิครงการ 


