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ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติรำชกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ             
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 
2561 โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำรและบุคลำกรในกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศำสตร์ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรและ
ธรรมำภิบำล (Good Governance) กลยุทธ์กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร เป้ำประสงค์ที่ 23 ส่งเสริมท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งหอศิลป์มหำวิทยำลัย 

 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหำรและบุคลำกรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ทั้ง
ส่วนกลำง และทุกพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัย เป้นไปตำมเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 
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บทที ่1 
ขอ้มูลทั่วไปของศนูยว์ฒันธรรมศกึษา 

----------------------------------------------------------------------- 

1.1 ประวัตคิวามเปน็มา ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

 ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคล พ.ศ.2548 มีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานในระดับกอง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น             
ศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการศิลปะ ประชุมสัมมนา ศึกษา
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย  

1. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่เชียงราย 
3. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่ล าปาง 
4. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่พิษณุโลก 
5. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่ตาก 
6. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่น่าน 

 
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4              

กลุ่มงาน ดังนี้ 
1.  กลุ่มงานบริหารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (ส านักงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา)    
2.  กลุ่มงานวิชาการวัฒนธรรม 
3.  กลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4.  กลุ่มงานหอศิลปวัฒนธรรม 
 

1.2 ปรชัญา 
สร้างความเข้มแข็งทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

1.3 วสิยัทศัน ์
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่าย อนุรักษ์ ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยสู่สากล 
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1.4 พนัธกจิ 
1.  เป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.  ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1.5 อตัลักษณ ์

สืบ ค้นคว้าวิจัยข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ 
สาน ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่สังคม 
สร้าง ความเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
เสริม คุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 

 
1.6 เปา้หมาย 
 1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 2. รักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะและภาวะโลกร้อนโดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระราชด าริของทุกพระองค์ 
 
1.7 นโยบาย 

1.  สร้างเครือข่ายประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. อนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
 3.  ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
1.8 กลยุทธ ์
 1.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถด้านทักษะเพ่ือสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่องค์กร 
 2.  การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ของ มทร.
ล้านนา 
 
1.9 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการ ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทักษะ
ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์รวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตร 
 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์และการจัดบริการชุมชนที่สร้างจิตส านึก ฟ้ืนฟู 
สงวนรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพ่ิมข้ึน 
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1.10 วัตถุประสงค์ 
1.  เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เครือข่าย ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค 

 2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.  ปลูกฝังจิตส านักและความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4.  บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น รักษา บูรณะและถ่ายทอด ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อ 
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1.11 SWOT ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

จดุแข็ง (Strength)  

1. มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. มีการจัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. มีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ การท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุม   ใน

สาขาต่าง ๆ ค่อนข้างครบถ้วน 
6. มีระบบและกลไกส าหรับการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ และมีความเชี่ยวชาญใน

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
8. มีเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ 
10. บุคลากรมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
11. วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ อย่างเต็มที ่

 

จดุอ่อน (Weakness ) 

1. งบประมาณจ ากัดในการด าเนินการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการด าเนินการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. ขาดอาคารและพ้ืนที่เฉพาะในการบริหารจัดการกิจการด้านวัฒนธรรม 
4. สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาไม่ให้ความส าคัญในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร 
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โอกาส (Opportunity) 

1. พ้ืนฐานทางด้านสังคมในเขตภาคเหนือ มีการเชื่อมโยงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มิติ ท า
ให้ง่ายต่อการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยให้ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน 

3. เยาวชนรุ่นใหม่ มีความสนใจในการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท า
ให้ไม่เกิดปัญหาที่ซับซ้อนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา จากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 

2558 
 

อุปสรรค (Threat) 

1. เยาวชนรุ่นใหม่มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ไม่
เหมาะสม 

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมท่ีมาพร้อมกับการศึกษาของชนรุ่นใหม่ 
3. การไม่ได้รับการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในด้าน

นโยบาย 
4. ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากหน่วยงานภายใน ในการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม -

ศึกษา 
5. การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโน้มลดลง 
6. ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ท าให้เกิดความเสื่อมถอยด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม 
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1.12 การด าเนนิงานของศนูยว์ฒันธรรมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน              
ที่อยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่ส าคัญคือ 

1. เป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการ
ศิลปะและประชุมสัมมนา 

2. เป็นศูนย์กลางการศกึษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สร้างค่านิยมรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์ สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอด การท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่น

หลังมาตรการ/แนวทาง 
     6. ก าหนดและด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

7. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและเสนอแนะแผนการจัดการ และการพัฒนางานด้านการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. จัดท าแผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์ 
9. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ 
10. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยน าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ 
 

การด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แบ่งออกเป็น 4 
ส่วนงาน ดังนี้ 

 
1.  กลุม่งานบรหิารศนูยว์ฒันธรรมศึกษา (ส านักงานศนูยว์ฒันธรรมศึกษา)   แบ่งออกเปน็ 2 งาน ดังนี ้ 
  1.1  งานบริหารทั่วไป (ธุรการ) 
          1.1.1  ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
          1.1.2  ท าหน้าที่เลขานุการทั่วไป 
          1.1.3  ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี 
          1.1.4  จัดท าข้อมูล สถิติ และให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          1.1.5  ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบราชการของบุคลากร ศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          1.1.6  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือราชการต่าง ๆ ที่มีการร้องขอในการด าเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม 
          1.1.7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        1.1.8  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
         1.1.9  ด าเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณ 

1.2  งานอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะ 
          1.2.1  ด าเนินการจัดท าบัญชีรายการ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ  ครุภัณฑ์
ที่ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาถือครอง 
    1.2.2  ความดูแลการใช้พื้นที่อาคาร บริเวณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การรักษา ความสะดวก ความ
ปลอดภัย การปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          1.2.3  ด าเนินการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์  โดยท าหลักฐานทางบัญชี  
          1.2.4  ด าเนินการส ารวจอาคารสถานที่ พัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อของบประมาณในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ประจ าปี 
          1.2.5  ด าเนินการขับข่ี ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา ยานพาหนะของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
2.  กลุม่งานสง่เสริมศลิปวฒันธรรม แบง่ออกเปน็ 2 งาน ดงันี ้

2.1  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
          2.1.1  ด าเนินการสร้างเครือข่าย กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
          2.1.2  ด าเนินการร่วมมือสร้างสภาพแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยฯ 
          2.1.3  ด าเนินการสร้างระบบส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม 
          2.1.4  ส่งเสริมบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 
          2.1.5  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับต่างๆ 
          2.1.6  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
          2.1.7  ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
          2.1.8  ด าเนินการริเริ่ม สร้างสรรค์ และปรับปรุง ด้านศิลปวัฒนธรรม 

2.2  งานกองทุนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
          2.2.1  ด าเนินการจัดหาแหล่งทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
          2.2.2  ด าเนินการสะสม ท านุบ ารุง กองทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
          2.2.3  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนกองทุนทางศิลปวัฒนธรรม 
          2.2.4  จัดระบบการบริหารจัดการกองทุนด้านศิลปวัฒนธรรม 
          2.2.5  อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมด้านศิลปวัฒนธรรม    
          2.2.6  ร่วมมือ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
          2.2.7  ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.2.8  สรุปผลการด าเนินงานกองทุนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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3.  กลุม่งานวชิาการวฒันธรรม แบง่ออกเปน็ 2 งาน ดังนี ้
3.1  งานวิชาการด้านวัฒนธรรม 

          3.1.1  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3.1.2  จัดท าเอกสารวิชาการด้านวัฒนธรรม 
          3.1.3  น าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการมาเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
          3.1.4  ด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
          3.1.5  ด าเนินการประชุม  สัมมนา ฝึกอบรม ด้านวัฒนธรรม 
          3.1.6  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานวิชาการด้านวัฒนธรรม 
         3.1.7  ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพด้านวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3.2  งานสารสนเทศวัฒนธรรม 
          3.2.1  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
          3.2.2  ด าเนินการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
          3.2.3  ด าเนินการจัดท าสื่อสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
          3.2.4  ด าเนินการเผยแพร่สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
          3.2.5  สร้างเครือข่ายสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
          3.2.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
4. กลุม่งานหอศลิปวฒันธรรม แบง่ออกเปน็ 3 งาน ดงันี ้

4.1 งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
          4.1.1  ด าเนินการศึกษาหลักฐานทางศิลปะ และวัฒนธรรม 
          4.1.2  จัดกลุ่มหลักฐานทางศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.3  จัดหา รวบรวม หลักฐานของงานศิลปะและวัฒนธรรม 
          4.1.4  ปรับปรุง ซ่อมแซม ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

4.2  งานพิพิธภัณฑ์/จดหมายเหตุ 
          4.2.1  ด าเนินการจัดหาอาคารสถานที่จัดแสดงอย่างถาวร 
          4.2.2 ด าเนินการจัดท าพัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับงานพิพิธภัณฑ์/จดหมายเหตุ 
          4.2.3  ด าเนินการน าเสนองานศิลปะและวัฒนธรรม 
          4.2.4  ดูแลรักษา ท านุบ ารุง งานศิลปะและวัฒนธรรม 
          4.2.5  ด าเนินการให้บริการต่อสาธารณะชนตามข้อก าหนด 

4.3  งานนิทรรศการ/การแสดงผลงาน 
          4.3.1  ให้การสนับสนุนการจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรม 
          4.3.2  สร้างเครือข่ายและประสานงานในการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานทางศิลปะและ
วัฒนธรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
          4.3.3  ด าเนินการจัดแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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          4.3.4  เผยแพร่ผลงานนิทรรศการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
          4.3.5  ติดตามประเมินผลการจัดนิทรรศการและผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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บทที ่2 

งบประมาณประจ าปี 2561 

----------------------------------------------------------------------- 

 ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงิน
สนับสนุนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท
ถ้วน จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับ 5 พ้ืนที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย และสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร ดังนี้    

ล าดับที ่ หนว่ยงาน งบประมาณ (บาท) 
1 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา  740,000 
2 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย 200,000 
3 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ล าปาง 200,000 
4 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 300,000 
5 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 200,000 
6 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 200,000 
7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45,000 
8 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 510,000 
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10,000 
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000 
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 25,000 
12 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 20,000 

รวม 2,500,000 
 
แผนภาพแสดงสดัสว่นงบประมาณประจ าป ี2561 จ าแนกตามพื้นที ่

 

ศวธ. มทร.ล้านนา 
30%

เชียงราย
8%ล าปาง

8%
พิษณุโลก
12%

ตาก
8%

น่าน
8%

คณะบริหารฯ
2%

คณะศิลปกรรมฯ
20%

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
0%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
2%

วิทยาลัยฯ
1%

สวก.ล าปาง
1%

งบประมาณประจ าป ี2561

ศวธ. มทร.ล้านนา 

เชียงราย

ล าปาง

พิษณุโลก

ตาก

น่าน

คณะบริหารฯ

คณะศิลปกรรมฯ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลยัฯ

สวก.ล าปาง
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บทที ่3 
หลกัการและเหตผุล 

----------------------------------------------------------------------- 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา สอดคล้องกับ พันธกิจที่  4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 : การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีศูนย์วัฒนธรรมศึกษา อันเป็นหน่วยงาน          
ระดับกอง ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน ตาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี
นโยบาย ในการสร้างระบบกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง 
เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังมีการปลูกฝัง                        
สร้างจิตส านึก สงวนรักษา และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม          
ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป 

3.1 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาให้เป็นที่รู้จักในวงสังคม 

4. เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 1. โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 50 โครงการ/กิจกรรม 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 25 โครงการ/

กิจกรรม 
3. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจ านวน 10 

โครงการ/กิจกรรม 
4. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน  
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3.4 ตารางแปลงพนัธกจิ และแผนปฏบิตัิการประจ าป ี2561 ตามประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยุทธข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
สูแ่นวทางการปฏิบตัิอยา่งเปน็รปูธรรมของแผนท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดล้อม  

 

แนวทางการปฏบิตัอิยา่งเปน็
รปูธรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

2561 ของมหาวทิยาลยัฯ 
พนัธกจิ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อการเติบโตร่วมกับ
การพัฒนาประเทศ  

ตวัชี้วดั 
วตัถปุระสงคข์องแผนท านบุ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ก าหนดแผนงาน เพื่อให้
หน่วยงานเพื่อด าเนินการจัดท าและ
ความร่วมมือด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และน าองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษา
สิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการเช่ือมโยง
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ กลุม่
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ
เครือข่ายภายนอก 

2. เผยแพรผ่ลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น
และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผูท้ี่
สนใจ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมยั 
ใหผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อสร้างมลูค่าได ้

พนัธกจิที ่4 : ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  
เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่ง 
ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา สร้างสมดุล 
ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.4 :  
สร้างความตระหนักใน
คุณค่า ศลิปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 

11. จ านวนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
ที่ถูกจัดเก็บและหรือ
น าไปใช้ประโยชน์  
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

1. เพื่อการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2 .  เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการแสดงออก
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนาให้เป็นที่รูจ้ักในวงสังคม 
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่าย      
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
50 โครงการ/กิจกรรม 
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 25 โครงการ/กิจกรรม 

3. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงออกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาจ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม 

4. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
สถาบัน 
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บทที ่4 
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

----------------------------------------------------------------------- 

แผนปฏบิตัริาชการศนูยว์ฒันธรรมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 แผนปฏิบัติราชการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 
– 2565) ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญา สร้างสมดุล ของสังคมกับสิ่งแวดล้อม และประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ตั้งค่าเป้าหมาย
บรรลุผลส าเร็จของตัวชี้วัดแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องใช้งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนงานทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสน
บาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ เปา้ประสงค ์ ตวัชี้วดั 
คา่เปา้หมาย 

หนว่ยนบั จ านวน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเตบิโต
ร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 :  
สร้างความตระหนักใน
คุณค่า ศลิปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

องค์ความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ที่ถูกจัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

11. จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเกบ็และหรือน าไปใช้ประโยชน ์โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์
ความรู ้

6 

 
ประเด็นยทุธศาสตร์ จ านวนงบประมาณ จ านวนตวัชีว้ดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลยัเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 2,500,000 บาท 1 ตัวชี้วัด 
รวมทัง้สิน้ 2,500,000 บาท 1 ตวัชีว้ดั 

 



          2.6 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

1 โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดต้ัง
หอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม

P

1.1 โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดต้ัง
หอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม 
มทร.ล้านนา ข้อมูลพ้ืนท่ี เชียงใหม่

มีการส่งเสริมการ
จัดต้ังหอเกียรติยศ

 และ
หอศิลปวัฒนธรรม 

1 กิจกรรม

รายละเอียดของ
การจัดต้ังเป็นไป
ตามรูปแบบท่ี

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 80

12,000            12,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
12,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้ 
สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.2 โครงการส่งเสริมการจัดต้ังหอเกียรติยศ
และหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มีการส่งเสริมการ
จัดต้ังหอศิลป์ 

1 กิจกรรม

รายละเอียดของ
การจัดต้ังเป็นไป
ตามรูปแบบท่ี

ก าหนดร้อยละ 80

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 80

20,000            20,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้ 
สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.3 โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดต้ังหอ
เกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรมล าปาง

มีการส่งเสริมการ
จัดต้ังหอศิลป์ 

1 กิจกรรม

รายละเอียดของ
การจัดต้ังเป็นไป
ตามรูปแบบท่ี

ก าหนดร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

5,000             5,000             

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ล าปาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้ 
สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

1.4 โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดต้ัง
หอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม 
มทร.ล้านนา ข้อมูลพ้ืนท่ี น่าน

มีการส่งเสริมการ
จัดต้ังหอศิลป์ 

1 กิจกรรม
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
650 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

5,000             5,000             

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี น่าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้ 
สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.5 โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดต้ัง
หอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม 
มทร.ล้านนา ข้อมูลพ้ืนท่ี ตาก

มีการส่งเสริมการ
จัดต้ังหอศิลป์ 

1 กิจกรรม

รายละเอียดของ
การจัดต้ังเป็นไป
ตามรูปแบบท่ี

ก าหนดร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

5,000             5,000             

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ตาก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้ 
สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.6 โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการจัดต้ัง
หอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม 
มทร.ล้านนา พ้ืนท่ี พิษณุโลก

มีการส่งเสริมการ
จัดต้ังหอศิลป์ 

1 กิจกรรม
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

ไม่น้อยกว่า 25 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

5,000             5,000             

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 5,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้ 
สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

A
2 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน เทศกาล

งานประเพณี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และงานศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ

P



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

2.1 โครงการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เน่ืองใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

30,000            30,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
30,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.2 โครงการวันสถาปนา มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

30,000            30,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
30,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.3 โครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

10,000            10,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.4 โครงการสืบสานประเพณีป๋ีใหม่เมือง รด
น้ าด าหัวผู้อาวุโส

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

30,000            30,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
30,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

2.5 โครงอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

ไม่ใช้งบประมาณ -                ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.6 โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

30,000            30,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
30,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.7 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ และ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

10,000            10,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.8 โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

20,000            20,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

2.9 โครงการด าหัวอาจารย์ผู้อาวุโส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ล าปาง

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
200 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

30,000            30,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
30,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ล าปาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.10 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
400 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75
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25,00
0 ศวธ. มทร.ล้านนา

พ้ืนท่ี ล าปาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.11 โครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
300 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75
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35,00
0 ศวธ. มทร.ล้านนา

พ้ืนท่ี ล าปาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.12 โครงการวันแม่แห่งชาติ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
500 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75
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10,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ล าปาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

2.13 โครงการส่งเสริมร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีสู่
สังคม

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
200 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75
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25,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ล าปาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.14 1 : โครงการส่งเสริมเรือยาวพ้ืนเมืองน่าน
2 : โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วย
สลาก
3 : โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
4 : โครงการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์
วัฒนธรรมล้านนา น่าน (วันสถาปนา)
5 : โครงการสรงน้ าพระพุทธรูปและรดน้ า
ด าหัวปีใหม่เมือง
6 : โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา
7 : โครงการราชมงคลรักษ์ส่ิงแวดล้อม
8 : โครงการวัฒนธรรมอาหารพ้ืนบ้าน
9 : โครงการเชิดชูเกียรตินักแต่งกายดีศรี
ราชมงคล
10 : โครงการศิลปะและดนตรีพ้ืนบ้าน
11 : โครงการสนับสนุนงานราชพิธี
12 : โครงการสืบสานประเพณีกีฬา
พ้ืนบ้านสานสัมพันธ์บุคลากร
13 : โครงการอบรมศิลปะพ้ืนถ่ินน่าน
14 : โครงการวารสาร “บัวระวง”

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
300 คน
800 คน
150 คน

100 คน
800 คน
500 คน

500 คน
500 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 75
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0

,00
0 ศวธ. มทร.ล้านนา

พ้ืนท่ี น่าน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.15 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสาย
ไหลประทีป 1000 ดวง ปี 2560

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
550 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75
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00,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ตาก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

2.16 โครงการสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้
อาวุโส ปี 2561

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
130 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

20,000            20,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ตาก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.17 โครงการสืบสานประเพณีข้ึนธาตุเดือนเก้า 
ปี 2561

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
120 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

50,000            50,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
50,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ตาก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.18 โครงการโครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา
ในวันเข้าพรรษา

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
700 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

10,000            10,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา
พ้ืนท่ี ตาก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.19 1 : โครงการการอนุรักษ์และสืบสาน
เทศกาลงานประเพณี (รดน้ าด าหัวขอพรผู้
อาวุโส บวงสรวงพระพิรุณไหว้ครู ท าบุญปี
ใหม่ มุฑิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการและ
อ่ืนๆ )
2 : โครงการการต่อยอดเมืองยมราชเมือง
โบราณสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
3 : โครงการกิจกรรมวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ( ท าบุญเช้า ฟังบรรยายจาก
ศิษย์เก่าท่ีท าคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย )
4 : โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
500 คน
100 คน
200 คน
100 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 80

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 90

180,000          180,000          

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

45,00
0

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

45,00
0

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

45,00
0

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

45,00
0 ศวธ. มทร.ล้านนา

พ้ืนท่ี พิษณุโลก
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

2.20 โครงการสืบสานประเพณีย่ีเป็ง มทร.
ล้านนา

P

2.2.1 โครงการเตรียมจัดท ารถกระทงใหญ่ รถกระทงใหญ่ ท่ี
ได้รับการประดับ
ตกแต่ง 1 คัน

แสดงศักยภาพใน
การปฏิบัติงานทาง
วัฒนธรรม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

250,000          250,000          

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
50,00

0 คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.2.2 โครงการงานขบวนกระทงใหญ่ ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
100 คน

1) เผยแพร่ภารกิจ 
ของมทร.ล้านนา
2)แสดงศักยภาพใน
การปฏิบัติงานทาง
วัฒนธรรม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

250,000          250,000          

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
50,00

0 คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.21 โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถ่ิน 
ประเพณีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2561

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
160 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 85

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 85

35,000            35,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
35,00

0 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

2.22 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ P



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

2.2.2 โครงการสืบสานประเพณีป๋ีใหม่
เมือง มทร.ล้านนา

96,000            96,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
96,00

0 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรมสักการะพระภูมิเทพนครราชและ
ศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรมการเสวนาความรู้ประเพณี
ป๋ีใหม่เมือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้
 สร้างเครือข่าย

ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่

 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
100 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
สืบสานประเพณีอันดี
งาม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมสืบสานประเพณีด าหัว
อธิการบดีและอาจารย์อาวุโส

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.23 โครงการสืบสานประเพณีเตียวข้ึนดอย 
เน่ืองในวันวิสาขบูชา

P ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

50 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
สืบสานประเพณีอันดี
งาม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

26,000            26,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
26,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

2.24 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
เน่ืองในวันเข้าพรรษา

P ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

50 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
สืบสานประเพณีอันดี
งาม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

56,000            56,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
56,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

2.25 โครงการ มทร.ล้านนา ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา (กิจกรรมทอดกฐิน)

P ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
100 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
สืบสานประเพณีอันดี
งาม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

100,000          100,000          

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
00,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

A

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้
 สร้างเครือข่าย

ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่

 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
100 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
สืบสานประเพณีอันดี
งาม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้
วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาลส าคัญ 
และส่งเสริมพระพุทธศาสนา

P

3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรม
ประเพณีย่ีเป็ง

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

50 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
เผยแพร่องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

36,000            36,000            

โค
รง

กา
รพั

ฒน
าก

าร
จัด

กา
รศึ

กษ
า

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
36,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้
 สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

3.2 โครงการเผยแพร่ความรู้เวียงเจ็ดลิน ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

50 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
เผยแพร่องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

6,000             6,000             

โค
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กา
รพั

ฒน
าก

าร
จัด

กา
รศึ

กษ
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 6,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

3.3 โครงการเผยแพร่ความรู้วัฒนธรรมงานกฐิน ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

50 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
เผยแพร่องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

40,000            40,000            
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40,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

3.4 โครงการจัดท าวารสาร "เวียงเจ็ดลิน" ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 

50 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
เผยแพร่องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

85,000            85,000            
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42,50

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้
 สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

3.5 โครงการอบรม เผยแพร่ สืบสาน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
100 คน

นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ได้ร่วม
เผยแพร่องค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80
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40,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

A
4 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

กับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ 4 
คณะ 1 วิทยาลัย

P

4.1 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
100 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 90

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 90

10,000            10,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10,00

0 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

4.2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มีการบูรณาการ 
การเรียน การ

สอน ไม่น้อยกว่า 
1 วิชา

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ร้อย
ละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80
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10,00

0 คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.3 โครงการการบูรณาการความรู้
ด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่การเรียนรู้

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

80 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 80

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

10,000            10,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10,00

0 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.4 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มีการบูรณาการ 
การเรียน การ

สอน ไม่น้อยกว่า 
1 วิชา

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ร้อย
ละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

10,000            10,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10,00

0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

4.5 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มีการบูรณาการ 
การเรียน การ

สอน ไม่น้อยกว่า 
1 วิชา

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ร้อย
ละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

10,000            10,000            
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

10,00
0 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

สหวิทยาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ
ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

A



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการประชุมสัมมนา เพ่ือการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 9 มทร.

P ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
100 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

150,000          150,000          

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
50,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้
 สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

A
6 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

อุดมศึกษา
P ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ
50 คน

1) ได้มีการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน
2) นักศึกษาได้ท า
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
3) ปลูกจิตส านึกใน
ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมแก่
นิสิตนักศึกษาและ
บุคลากร
4) สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรทาง
การศึกษาและนิสิต
นักศึกษา ระหว่าง
สถาบัน

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

40,000            40,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  4

0
,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้
 สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

A
7 โครงการจัดต้ังส านักพิมพ์เวียงเจ็ดลิน P มีส านักพิมพ์

เวียงเจ็ดลิน 1 แห่ง
ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

30,000            30,000            

โค
รง

กา
รพั

ฒน
าก

าร
จัด

กา
รศึ

กษ
า

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
30,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

A



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการสนับสนุนพิมพ์หนังสือผลงาน
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

P มีผลง่านทาง
วิชาการท่ีถูก
ตีพิมพ์อย่างน้อย 3 
เร่ือง

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

100,000          100,000          

โค
รง

กา
รพั

ฒน
าก

าร
จัด

กา
รศึ

กษ
า

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
00,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

A
9 โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรม

สู่ชุมชน
P

9.1 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัด
เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 30 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

15,000            15,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
15,00

0 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
สหวิทยาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 1) เป็นแหล่งความรู้
 สร้างเครือข่าย
ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

9.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสู่ชุมชน จังหวัด
เชียงราย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 30 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด 
ร้อยละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 80

20,000            20,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

9.3 โครงการบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนจังหวัดล าปาง

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

20 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

10,000            10,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
10,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี ล าปาง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

9.4 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัด
น่าน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 50 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ร้อยละ 75

15,000            15,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
15,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี น่าน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

9.5 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัด
ตาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 30 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 75

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 75

15,000            15,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
15,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี ตาก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

9.6 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน จังหวัด
พิษณุโลก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 100 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 80

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 90

15,000            15,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
15,00

0 ศวธ. มทร.ล้านนา 
พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

A



ผู้รับ ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ ผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ ตัวช้ีวัด
แผ่นดิน เงินรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ปี พ.ศ. 2561 -2565 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา พันธกิจหน่วยงาน

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้
ปี  2560 ปี  2561โครงการ/กิจกรรม

10
โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

P

10.1 โครงการอนุรักษ์พลังงาน ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

50 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ร้อย
ละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80

20,000            20,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20,00

0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

10.13 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

50 คน

ความส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด ร้อย
ละ 90

แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80

20,000            20,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20,00

0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

10.2 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม : รณรงค์
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี 2561 

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ

50 คน

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 80

ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
กระบวนการ 
ร้อยละ 80

20,000            20,000            

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
20,00

0 สถาบันวิจัยเทคโลยีเกษตร ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างความ

ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติม

โตร่วมกับการพัฒนาประเทศ
กลยุทธท่ี 2.4 สร้างตระหนักใน

คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
 ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

11.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการรักษาส่ิงแวดล้อม ท่ีถูก
จัดเก็บและหรือน าไปใช้ประโยชน์ 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สกอ. 4.1 2) ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3) ส่งเสริม เผยแพร่
 ศิลปะและ
วัฒนธรรม

A
2,712,000      -             2,712,000      -           -        

รวม
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บทที ่5 

คณะผูจ้ดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นท ำนบุ ำรงุศลิปวฒันธรรม 
ประจ ำปงีบประมำณ 2561  

----------------------------------------------------------------------- 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1. นำยชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิภำพรรณ  ติปัญโญ    รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัลยำรัตน์ เศวตนันท์ รองคณบดี กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ประชำ ยืนยงกุล  รองคณบดี กรรมกำร 
5. ดร.อรนุตฏฐ ์   สุธำค ำ  รองคณบดี กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลิปิกร มำแก้ว  ผู้ช่วยคณบดี กรรมกำร 
7. นำยชัยธวชั   จำรุทรรศน์ รองคณบดี กรรมกำร 
     
 2. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
1.  นำงอุษำมำศ   รัตนวงศ ์ กรรมกำร 
2.  นำยชัยยง   จันทร์ศรี กรรมกำร 
3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัชนันท์ ยิ่งขยัน  กรรมกำร 
4.  นำงณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ กรรมกำร 
5.  นำงสำวรุจิรำพร  แสงปวง  กรรมกำร 
6.  นำยชัยธวชั   จำรุทรรศน์ กรรมกำร 
7.  นำยสุริยะ   พิจำรณ์  กรรมกำร 
8.  นำงสำววรัญญำ  กันทะ  กรรมกำร 
9.  นำงสำวกำญจนำ  ใบวุฒิ  กรรมกำร 
10. นำยเอกรินทร์  อินประมูล กรรมกำร 
11. นำยพิทักษ์   พุทธวรชัย กรรมกำร 
12. นำงสำวสุภำวด ี  แช่ม  กรรมกำร 
13. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สุภวรรณ พันธุ์จันทร์ กรรมกำร 
14. นำงรัชดำภรณ ์  แสนประสิทธิ์ กรรมกำร 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุกัญญำ แสงเดือน กรรมกำร 
16. นำยศักรินทร์   ณ น่ำน  กรรมกำร 
17. นำยรัฐพล   ภุมรินทร์พงศ์ กรรมกำร 
18. นำยวีระพงศ์   ค ำชู  กรรมกำร 
19. นำยภีรำวิชญ ์  ชัยมำลำ  กรรมกำร 
20. นำยกวินวุฒ ิ   สุทธนะ   กรรมกำร 
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21. นำงนิตยำ   เอกบำง  กรรมกำร  
22. นำงสำวแสงจันทร ์  วงค์ขัดนนท์ กรรมกำร 
23.  นำยคชำนนท์  จินดำแก้ว กรรมกำร 
24. นำงสำววันทนำ  มำลำ  กรรมกำร  
25. นำยศักดิ์นรินทร์  ชำวงิ้ว  กรรมกำร  
26. นำยธนพล   มูลประกำร กรรมกำร  
27. นำงสำวอุไรพร  ดำวเมฆลับ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
 
  
 
 

 

  


