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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ             
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 
2562 โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำรและบุคลำกรในกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศำสตร์ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงนักศึกษำและ
บุคลำกรให้มี เอกลักษณ์  อัตลั กษณ์  ควำมภำคภูมิ ใจ ในทำงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ ำนนำ 
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหำรและบุคลำกรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ทั้ง
ส่วนกลำง และทุกพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 
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บทที ่1 

ขอ้มูลท่ัวไปของศนูยว์ฒันธรรมศกึษา 

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

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 2562 

----------------------------------------------------------------------- 
 ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงิน
สนับสนุนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 2,469,200 บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่น
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน จากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับ 5 พ้ืนที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย
ดังนี้    

ล าดับที ่ หนว่ยงาน งบประมาณ (บาท) 
1 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา  1,463,200 

2 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย 150,000 

3 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ล าปาง 150,000 

4 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก 150,000 

5 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ตาก 150,000 

6 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน 150,000 

7 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 84,000 

8 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10,000 

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 0 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 112,000 

11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 50,000 

12 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 0 

รวม 2,469,200 
 

แผนภาพแสดงสดัสว่นงบประมาณประจ าป ี2562 จ าแนกตามพ้ืนที ่

 

ศวธ. มทร.ล้านนา 
59%

เชียงราย
6%

ล าปาง
6%

พิษณุโลก
6%

ตาก
6% น่าน

6%

คณะบริหารฯ
3%

คณะศิลปกรรมฯ
1%

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
0%คณะวิศวกรรมศาสตร์

5%
วิทยาลัยฯ

2%

สวก.ล าปาง
0%

งบประมาณประจ าป ี2562

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 จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3.1 
สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธราชาติสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3.2 
ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม  
โดยมีศูนย์วัฒนธรรมศึกษา อันเป็นหน่วยงาน ระดับกอง ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา 5 พ้ืนที่ ประกอบด้วย เชียงราย ล าปาง พิษณุโลก น่าน ตาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย 
ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยากร และสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างระบบกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 วัตถุประสงค์ 

1.  เ พ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ ในคุณค่า  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้ านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

3. เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 
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3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

 ตัวชี้วัดที่ 24 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 25 โครงการ/กิจกรรม 

 ตัวชี้วัดที่ 25 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 2 องค์ความรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 26 ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 
10 ผลงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 27 จ านวนชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วม 6 ชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 10 โครงการ/กิจกรรม 
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3.4 ตารางแปลงพนัธกจิ และแผนปฏบิตัิการประจ าป ี2562 ตามประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยุทธข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
สูแ่นวทางการปฏิบตัิอยา่งเปน็รปูธรรมของแผนปฏบิตัริาชการดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

 

แนวทางการปฏบิตัอิยา่งเปน็
รปูธรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

2562 ของมหาวทิยาลยัฯ 

พนัธกจิ ยทุธศาสตรท์ี ่ กลยทุธ ์
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 ้

พันธกิจที่ 4 : จัดการ
เรียนรู้ วิจยัหรือบริการ
วิชาการซึ่งน าไปสู่การ
สืบสานศลิปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิม่ให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  

การเสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้าง
การรับรู้ในคณุค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธราชาติ
สิ่งแวดล้อม  
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม
นักศึกษาให้
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและ
สังคม  
 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริม
การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาตนเองและ
สังคม 

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรบัรู้          
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

 

2. เพื่อส่งเสรมินักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

 

3. เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วม
ในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสงัคม 

 

    ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษา
และบุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การรับรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

    ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมท่ีบรูณาการกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 25 
โครงการ/กิจกรรม 

    ตัวช้ีวัดที่ 25 : จ านวนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาลา้นนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 2 
องค์ความรู ้
    ตัวช้ีวัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 10 
ผลงาน 
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แนวทางการปฏบิตัอิยา่งเปน็
รปูธรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

2562 ของมหาวทิยาลยัฯ 

พนัธกจิ ยทุธศาสตรท์ี ่ กลยทุธ ์
วตัถปุระสงคข์องแผนท านบุ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

    ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนชุมชนที่น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วม 6 ชุมชน 

    ตัวช้ีวัดที่ 28 : จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 10 
โครงการ/กิจกรรม 
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บทที ่4 

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 
----------------------------------------------------------------------- 

แผนปฏบิตัริาชการด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ประจ าปงีบประมาณ 2562 

 แผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 
– 2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พันธกิจที่ 4 จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ตั้งค่า
เป้าหมายบรรลุผลส าเร็จของตัวชี้วัดแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องใช้งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานทั้งสิ้น 2,469,200 บาท (สองล้าน
สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั 
คา่เปา้หมาย 

หนว่ยนบั จ านวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศลิปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3.1 : สรา้งการ
รับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธราชาติ
สิ่งแวดล้อม  
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริม
นักศึกษาให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ล้านนา และ

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรบัรู้          
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

 

2. เพื่อส่งเสรมินักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 

 

    ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรับรู้ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น 

    ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาลา้นนาและ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา  

ร้อยละ 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 

80 
 
 
 

25 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั 
คา่เปา้หมาย 

หนว่ยนบั จ านวน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม  
 
กลยุทธ์ที่ 3.3 : ส่งเสริมการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

3. เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วม
ในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสงัคม 

 

    ตัวช้ีวัดที่ 25 : จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  
    ตัวช้ีวัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม  
    ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนชุมชนที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดย
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม  
    ตัวช้ีวัดที่ 28 : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และผูเ้รียน  

องค์
ความรู ้

 
 

ผลงาน 
 
 
 
 
 

ชุมชน 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

10 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ จ านวนงบประมาณ จ านวนตวัชีว้ดั 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มเีอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2,469,200 บาท 6 ตัวชี้วัด 

รวมทัง้สิน้ 2,469,200 บาท 6 ตวัชีว้ดั 

 



          สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

1-501-01 แผนงาน การสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

470,000     

1-501-01-01 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือ
ประเพณี ปี 2562

1) อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 จ านวน 5 คน        
          

2) นักศึกษา จ านวน 
20 คน
3) ประชาชนท่ัวไป  
 จ านวน 65 คน

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 นักศึกษา  ส่งเสริม 
ได้สนับสนุน อนุรักษ์
 และสืบทอด
ประเพณีแข่งเรือ ซ่ึง
เป็นประเพณีท่ีดีงาม
 มีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น  
ให้คงอยู่คู่สายน้ าน่าน
 สืบไป พร้อมท้ังเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
พายเรือมีสุขภาพ
แข็งแรง

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด อย่างน้อย 
ร้อยละ 80

35,000        35,000        -             35,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

35
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-01-02 โครงการจิตอาสาเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิทัศน์ให้กับศาสนสถานใน
จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิต
อาสา

1) สามารถด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ
ให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
2) สามารถติดตาม
ประเมินผลตาม
เวลาท่ีก าหนด 
ภายใน 30 วัน
หลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ
3) สามารถรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
ภายในเวลาท่ี
ก าหนด ภายใน 30

 วัน หลังเสร็จส้ิน
โครงการ

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
0,

00
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การเสริมสร้าง

นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-01-03 โครงการจิตอาสาพัฒนา
สถานศึกษา

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิต
อาสา

สามารถด าเนิน
กิจกรรม/โครงการให้
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
1) สามารถติดตาม
ประเมินผลตามเวลา
ท่ีก าหนด ภายใน 30

 วันหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ
2) สามารถรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
ภายในเวลาท่ีก าหนด
 ภายใน 30 วัน หลัง
เสร็จส้ินโครงการ

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

20
,0

00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-01-04 โครงการอาสาพัฒนาสถานศึกษา นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิต
อาสา

สามารถด าเนิน
กิจกรรม/โครงการให้
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
1) สามารถติดตาม
ประเมินผลตามเวลา
ท่ีก าหนด ภายใน 30

 วันหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ
2) สามารถรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
ภายในเวลาท่ีก าหนด
 ภายใน 30 วัน หลัง
เสร็จส้ินโครงการ

10,000        10,000        -             10,000       
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00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-01-05 โครงการส่งเสริมสร้างจิตส านึกท่ี
ดีสู่สังคม

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม  500

  คน

นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม เร่ือง
งานประเพณีงาน
วัฒนธรรม ”ร้อยละ 
80 “

ร้อยละของงานด้าน
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด ร้อยละ  80

20,000        20,000        -             20,000       
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00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี ล าปาง
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-01-06 โครงการสืบสานประเพณี
ตานก๋วยสลาก

เข้าร่วมโครงการ
ถวายทานก๋วยสลาก
อย่างน้อย 1 วัด

ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ท่ีได้รับจา
การเข้าร่วมโครงการ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

5,000         5,000         -             5,000        
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0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-01-07 โครงการวัฒนธรรมอาหารพ้ืนบ้าน กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

ความพึงพอใจท่ี
ได้รับต่อประโยชน์
จากการเข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

20,000        20,000        -             20,000       
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0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-01-08 โครงการบริการชุมชน ท าปุ๋ยหมัก
และรักษาส่ิงแวดล้อม

1) ได้จ านวนกองปุ๋ย
หมักขนาด 1*2*0.5 

เมตร (ก*ย*ส*) 

จ านวน 10 กอง/วัด 
ได้จ านวนกองปุ๋ย
หมักขนาด 6*6*1 

เมตร (ก*ย*ส) 

จ านวน 1 กอง
2) จ านวนนักศึกษา 
สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 40 

คน

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อ
กิจกรรม ร้อยละ 80

งานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
ใน 2 วัน ชุมชน
บริเวณวัดป่าแดง 
และ มทร.ล้านนา

20,000        20,000        -             20,000       
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0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การเสริมสร้าง

นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-01-09 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
เข้ากับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

มีการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า
 3 วิชา

ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ของ
การบูรณาการาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
 ร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

60,000        60,000        -             60,000       
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0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-01-10 โครงการบูรณาการด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอน จัดประกวด
ภาพถ่าย

1) นักศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมง
คล้านนา ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
100 คน
2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

1) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

2) การบูรณาการกับ
กระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
 ร้อยละ 80

3) การเผยแพร่
กิจกรรมทางด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน ร้อยละ 
80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

10,000        10,000        -             10,000       
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0 คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-01-11 โครงการ ข่วงวัฒนธรรมราช
มงคลล้านนา เชียงราย สืบสาน
ประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัต)

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง
 2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อความรู้ท่ี
ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมข่วง
วัฒนธรรมราชมงคล
ล้านนาเชียงรายและ
กิจกรรมตานก๋วย
สลาก ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

 2) มีกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนใน
คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

การด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

30,000        30,000        -             30,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี เชียงราย
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-01-12 โครงการเรียนรู้ สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ินไตล้ือ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด

1) ส่ือท่ีใช้ในการ
เผยแพร่ จ านวน 9 

ผลงาน
2) นักศึกษาน าองค์
ความจากการเข้าร่วม
โครงอย่างน้อย 4 

เร่ือง ไปปรับใช้ใน
โครงการสืบฮีตประ
เพณีล้ าค่าฯ
3) นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

4) บูรณาการองค์
ความรู้เข้ากับการ
เรียนการสอนใน
รายวิชา จ านวน 2 

วิชา

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าเสนอและ
เผยแพร่วัฒนธรรม
ล้านนาท่ีสามารถ
สะท้อนเอกลักษณ์
ภูมิปัญญาได้
2. อาจารย์ผู้สอน
สามารถบูรณาการ
โครงการฯ เข้ากับ
หัวข้อการสอนใน
รายวิชา

โครงการด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด
(9 พฤศจิกายน 2561)

30,000        30,000        -             30,000       
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0 วิทยาลัยเทคโนโลยี

และสหวิทยาการ
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-01-13 โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง
2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อ
ความรู้ท่ีได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ
 ร้อยละ 80

 2. นักศึกษามี
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ล้านนา ร้อยละ 80

การด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

(21 และ 28 

สิงหาคม 2562)

40,000        40,000        -             40,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

40
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี เชียงราย

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-01-14 โครงการวันวัฒนธรรม จ านวนกิจกรรม 4  

กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร้อย
ละ  80

กิจกรรมมีการ
เผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในระยะเวลา  1 ปี
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0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี ล าปาง
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-01-15 โครงการบริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ปี 2562

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 30 

คน/กิจกรรม

1) นักศึกษา บุคลากร
 และประชาชนท่ัวไป 
(ผู้เข้าร่วมโครงการ
การได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม)

2) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้/ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน 
(ประเมินจากความรู้
ก่อน/หลังเข้าร่วม
โครงการ)

ร้อยละของงานด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด ร้อยละ  80

40,000        40,000        -             40,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  4

0,
00

0 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี ตาก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-01-16 โครงการอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้าน
ในพ้ืนท่ีต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก

1) นักศึกษา มทร.
ล้านนา  จ านวน 100

 คน
2) ชาวบ้าน ต าบล
บ้านกร่าง  จ านวน  
12 คน
3) โครงการ จ านวน  
 1 โครงการ

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
ศิลปวัฒนธรรม
อาหารพ้ืนบ้านของ
ท้องถ่ิน 
ร้อยละ 80 

2) ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

20,000        20,000        -             20,000       
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00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-01-17 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวตามแนวทางแห่ง
ศาสตร์พระราชา ประจ าปี  2562

1) จ านวนกิจกรรม
ตามโครงการ 
(จ านวน 2 กิจกรรม)

2) จ านวนนักศึกษา 
อาจารย์ (จ านวน 40

 คน)

3) จ านวนรายวิชาท่ี
น ามาบูรณาการ (5 

รายวิชา ดังน้ี การ
เขียนเบ้ืองต้น, 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจการบิน, 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจการท่องเท่ียว, 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจการโรงแรม, 

สัมมนา)

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีความ
พึงพอใจต่อ
ประโยชน์ของ
โครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  2

0,
00

0 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

24. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-02 แผนงาน การส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเองและสังคม

558,661     

1-501-02-01 โครงการตามฮีตตามฮอย นันทบุรี
ศรีนครน่าน

1) คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน  เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 200 คน
2) กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อย่างน้อย 3 กิจกรรม 

ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการด าเนินงาน
กิจกรรมร้อยละ 85

จัดท าโครงการแล้ว
เสร็จ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

20,000        20,000        -             20,000       
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00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

25. จ านวนองค์
ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และมี
การน าไปใช้ประโยชน์
โดยนักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-02-02 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม

1) มีกิจกรรมการ
เผยแพร่วิถีชีวิต 1 

กิจกรรม
2) มีกิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 1 

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ของการ
เช้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดร้อยละ 80

176,541      176,541      -             176,541     
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9,

04
1 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-02-03 โครงการ RMUTL CR รวมใจ 
สร้างจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ (บวชป่า)

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง
2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและ
กิจกรรมบวชป่า
ด าเนินโครงการ ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80

2) นักศึกษามีความรู้
เก่ียวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80

การด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

15,000        15,000        -             15,000       
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00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี เชียงราย

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-02-04 โครงการสร้างสุขลักษณะท่ีดี
กับศาสนสถานในเขตตัวเมือง
เชียงใหม่

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิต
อาสา

1) สามารถด าเนิน
กิจกรรม/โครงการให้
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
2) สามารถติดตาม
ประเมินผลตามเวลา
ท่ีก าหนด ภายใน 30

 วันหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการ
3) สามารถรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
ภายในเวลาท่ีก าหนด
 ภายใน 30 วัน หลัง
เสร็จส้ินโครงการ

20,000        20,000        -             20,000       
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,0

00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-02-05 โครงการไฟฟ้าร่วมใจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

นักศึกษาสาขาวิชา
ไฟฟ้า และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
จ านวน 102 คน 
และอาจารย์
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
จ านวน 7 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.5

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100

15,000        15,000        -             15,000       
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00
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การเสริมสร้าง

นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-02-06 โครงการกาดหม้ัว คัวก๋ิน ย้อนถ่ิน 
เวียงเจ็ดลิน (สาขาบริหารธุรกิจ) 

คร้ังท่ี 3

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 500 คน

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรม มี
ระดับความรู้ความ
เข้าใจก่อนและหลัง 
เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาการจัด
โครงการ 1 วัน และ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด

76,000        76,000        -             76,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  7
6,

00
0 คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-02-07 โครงการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแก่นานาชาติ

จ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติมากกว่า
ร้อยละ 50 มีเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม
ไทยมากข้ึน

นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิต
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบโดย
วัดผลจากการสังเกตุ
ในระหว่างการท า
กิจกรรม

1 )สามารถติดตาม
ประเมินผลตามเวลา
ท่ีก าหนดภายใน 15 

วัน หลังเสร็จส้ิน
โครงการ
2) สามารถรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
ภายในเวลาท่ีก าหนด
 15 วัน หลังเสร็จส้ิน
โครงการ

8,000         8,000         -             8,000        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
8,

00
0 คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-02-08 โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 19

1. ด าเนินกิจกรรม
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 1 

กิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ประกอบด้วย 
นักศึกษา 20 คน 
อาจารย์ 2 คน 
เจ้าหน้าท่ี 2 คน

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความ
เข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมชุด
การแสดงก้าป่ัน
กลอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

(2-5 กุมภาพันธ์ 
2562)

63,120        63,120        -             63,120       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

63
,1

20 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-02-09 โครงการจัดแสดงและเผยแพร่
นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม

1) จ านวนกิจกรรม  
1 กิจกรรม
2) จ านวน
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 100  คน

ร้อยละความรู้และ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-02-10 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ยืนต้นท่ี
หายากและการใช้ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพร

ผู้เข้าร่วมโครงการ   
 85 คน

1) การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ            
ร้อยละ 80

2) ความรู้เร่ือง
สมุนไพรและพันธ์ุไม้
ไทยหายาก เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 20

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-502-02-11 โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 150 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมต่อ
ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วม
โครงการ  ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 75

20,000        20,000        -             20,000       
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00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-02-12 โครงการจัดท าวารสารทาง
ศิลปวัฒนธรรม "เวียงเจ็ดลิน"

1) วารสารเวียงเจ็ด
ลิน ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1   

 500 เล่ม
2) วารสารเวียงเจ็ด
ลิน ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2   

 500 เล่ม

ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ท่ีได้จาก
วารสาร ร้อยละ 80

ภายในระยะเวลา 1 ปี 85,000        85,000        -             85,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

85
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-02-13 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม "ราช
มงคลห่วงใย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม"

จ านวน 1 กิจกรรม ร้อยละ  80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ท่ี
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม การแยก
ขยะก่อนท้ิง  การ
จัดการขยะใน
มหาวิทยาลัย ใน
ระดับดี

กิจกรรมท่ีมีการ
เผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 ภายในระยะเวลา 1
 ปี

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

20
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี ล าปาง

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.2 ส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรรม
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเอง
และสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-03 แผนงาน การส่งเสริมการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาตนเองและสังคม

70,000         

1-501-03-01 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ปี 2562

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม  150

 คน /กิจกรรม

นักศึกษา (ผู้เข้าร่วม
โครงการการได้รับ
ประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม)

1) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้/ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน 
(ประเมินจากความรู้
ก่อน/หลังเข้าร่วม
โครงการ)

ร้อยละของงานด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด ร้อยละ  80

60,000        60,000        -             60,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

60
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี ตาก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.3 ส่งเสริมการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม

28. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีนักศึกษา
และบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผู้เรียน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-03-02 โครงการอนุรักษ์พิธีกรรมเก่ียว
กับข้าว

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม  400

  คน

นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 
เร่ือง”พิธีกรรม ก่อน
การปลูกข้าว  ร้อยละ
 80

ร้อยละของงานด้าน
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด ร้อยละ  80

10,000        10,000        -             10,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี ล าปาง
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.3 ส่งเสริมการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม

28. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีนักศึกษา
และบุคลากรน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผู้เรียน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04 แผนงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

1,370,539   

1-501-04-00 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

-             -             -           



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-04-00-01 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีเน่ืองในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคณะ

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ท่ีได้
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

โครงการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

(18 มกราคม 2562)

58,300        58,300        58,300       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

58
,3

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-02 โครงการจัดนิทรรศการครบรอบ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก

1) จ านวนกิจกรรม  
2 กิจกรรม 
2)จ านวน
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 100  คน

ร้อยละความรู้และ
ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการด าเนิน
โครงการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 และ
ได้โชว์ผลงานของ
คณาจารย์ นักศึกษา
 ท่ีสร้างผลงานอันมี
ช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

10,000        10,000        -             10,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-04-00-03 โครงการวันสถาปนา มทร.ล้านนา
 น่าน

1) อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 จ านวน 150 คน  
2) นักศึกษา  จ านวน
 500 คน
3) ประชาชนท่ัวไป  
 จ านวน 100 คน

ร้อยละความพึง
พอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับการจากเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 นักศึกษา ศิษย์เก่า 
เชิดชูเกียรติ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  น่าน

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด

10,000        10,000        -             10,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-04 โครงการไหว้ครูช่างและไหว้สา
พระวิษณุกรรม

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง
2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
พิธีบวงสรวงพระ
วิษณุกรรมและพิธี
ไหว้ครูช่าง ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

2) นักศึกษามีความรู้
เก่ียวกับพิธีบวงสรวง
พระวิษณุกรรมและ
พิธีไหว้ครูช่าง ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

การด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

15,000        15,000        -             15,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
5,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี เชียงราย
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-05 โครงการมุฑิตาจิต กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 100 คน

ร้อยละความพึง
พอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ผู้รับบริการ
 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-04-00-06 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันวิสาขบูชา

จ านวนคร้ังท่ีด าเนิน
โครงการ 1 คร้ัง 
จ านวนเป้าหมาย
ของผู้ร่วมโครงการ 
20 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ต่อประโยชน์ของ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

เผยแพร่กิจกรรม
ภายใน 1 ปี

5,000         5,000         -             5,000        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
5,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-07 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันเข้าพรรษา

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง 
2) จ านวนเป้าหมาย
ของผู้ร่วมโครงการ 
50 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ต่อประโยชน์ของ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

เผยแพร่กิจกรรม
ภายใน 1 ปี

30,000        30,000        -             30,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-08 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
ประจ าปี 2562

1) อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 จ านวน 150 คน     
        

2) นักศึกษา         
จ านวน 500 คน

ร้อยละความพึง
พอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด

10,000        10,000        -             10,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-09 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีหล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษา มทร.ล้านนา 
เชียงราย

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง
2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อความรู้ท่ี
ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมหล่อ
เทียนและถวาย
เทียนพรรษา    ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80

2) นักศึกษามีความรู้
เก่ียวกับประเพณี
หล่อเทียนและถวาย
เทียนพรรษาเพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

การด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

30,000        30,000        -             30,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

30
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี เชียงราย

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-10 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2562

อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ร้อยละ 80 อาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษา ท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา

โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด

7,000         7,000         -             7,000        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
7,

00
0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. การเสริมสร้าง

นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-04-00-11 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่
เมือง : วัฒนธรรมสานสัมพันธ์
องค์กร

จ านวนเป้าหมาย
ของผู้ร่วมโครงการ 
300 คน

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ต่อประโยชน์ของ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

เผยแพร่กิจกรรม
ภายใน 1 ปี

165,000      165,000      -             165,000     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

16
5,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-12 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่
เมือง รดน้ าด าหัวผู้อาวุโส มทร.
ล้านนา เชียงราย

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง
2) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมสรงน้ าพระ
เจ้าทันใจและ
กิจกรรมรดน้ าด าหัว
ผู้อาวุโส ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

2) นักศึกษาได้รู้
ประวัติของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย

การด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

20
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี เชียงราย

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-13 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่
ไทย รดน้ าด าหัวผู้อาวุโส ปี 2562

 มทร.ล้านนา ตาก

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม  100

  คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ท่ีได้รับ
จากการด าเนิน
โครงการ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละของงานด้าน
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด ร้อยละ  80

50,000        50,000        -             50,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  5
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี ตาก
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-14 โครงการสืบสานประเพณีรดน้ า
ด าหัวผู้อาวุโส มทร.ล้านนา ล าปาง

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม  100

  คน

นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม เร่ือง
 “ประเพณีด าหัว
ของชาวล้านนา และ
การบวงสรวงศาล
เจ้าพ่อช้างเผือก ร้อย
ละ 80”

ร้อยละของงานด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
เสร็จตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด ร้อยละ  80

30,000        30,000        -             30,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี ล าปาง
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-15 โครงการสรงน้ าพระพุทธรูปและ
รดน้ าด าหัวปีใหม่เมือง ประจ าปี 
2562

จ านวนบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
 100 คน

1) บุคลากรและ
นักศึกษาได้แสดง
ความเคารพและ
ความกตัญญูต่อ
บุคลากรผู้อาวุโส
หรือผู้ใหญ่ท่ีสร้าง
ประโยชน์และคุณ
งานความดี
2) ร้อยละความพึง
พอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 2
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-04-00-16 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีย่ีเป็ง มทร.ล้านนา 2562

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง 
2) จ านวนเป้าหมาย
ของผู้ร่วมโครงการ 
300 คน

1) ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ต่อ
ประโยชน์ของการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ร้อยละ 80           

  2) มีการท างาน
แบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง 3 

คณะ

เผยแพร่กิจกรรม
ภายใน 1 ปี

300,000      300,000      -             300,000     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  3

00
,0

00 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-04-00-17 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีย่ีเป็ง มทร.ล้านนา 2561

1) จ านวนคร้ังท่ี
ด าเนินโครงการ 1 

คร้ัง
2) จ านวนเป้าหมาย
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 300 คน

1) ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อ
ประโยชน์ท่ีได้จาก
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

2) มีการท างานแบบ
บูรณาการร่วมกัน
ระหว่าง 3 คณะ

เผยแพร่กิจกรรม
ภายใน 1 ปี

200,000      200,000      -             200,000     
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0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-04-00-18 โครงการสืบฮีตประเพณีล้ าค่า 
ล้านนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน สาน
ศิลป์งานย่ีเป็ง

1) นักศึกษาท่ีได้รับ
การถ่ายทอดองค์
ความรู้จากกลุ่ม
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการฯ อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังหมด
2) นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมและด าเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า
น้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท้ังหมด

นักศึกษาและ
บุคลากรได้มีการ
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีลอยกระทง
 และได้มีการน าเอา
องค์ความรู้ในด้าน
ของภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เศรษฐกิจ
พอเพียง เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้

โครงการด าเนินการ
แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด
(22 พฤศจิกายน 
2561)

20,000        20,000        -             20,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

20
,0

00 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-04-00-19 โครงการส่ือวีดิทัศน์ถอดบทเรียน
กระบวนการและข้ันตอนการท า
รถกระทง มทร.ล้านนา ปี 2561

1) องค์ความรู้ 1 เร่ือง
2) หนังสือองค์
ความรู้จ านวน 70 

เล่ม
3) วีดีทัศน์ความยาว
 15 นาที ในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัล สกรีน
แผ่นบรรจุไฟล์ใน
กล่องดีวีดีพลาสติก 
จ านวน 20 ชุด

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ท่ีได้
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

ภายในระยะเวลา 1 ปี 30,000        30,000        30,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-04-00-20 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
 : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนา
ศึกษา ประจ าปี 2562

1) นิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้  1  

กิจกรรม
2) การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม  1 

กิจกรรม
3) การแลกเปล่ียน
เรียนรู้  1 กิจกรรม

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ท่ีได้
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

ภายในระยะเวลา 1 ปี 50,000        50,000        -             50,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  5
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

1-501-04-00-21 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง
กฐิน มทร.ล้านนา ประจ าปี 2562

1) นิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้  1  

กิจกรรม
2) เอกสารการ
เผยแพร่ความรู้  1 

กิจกรรม

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ท่ีได้
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

ภายในระยะเวลา 1 ปี 150,000      150,000      -             150,000     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

15
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-22 โครงการถ่ายทอดความรู้และการ
แสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาล
งานประเพณี

1) จ านวนกิจกรรม  
 2  กิจกรรม
2) จ านวน
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 100  คน

ร้อยละความรู้และ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ผู้รับบริการ ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90

40,000        40,000        -             40,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  4
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

1-501-04-00-23 โครงการสนับสนุนราชพิธี มทร.
ล้านนา น่าน

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
งานราชพิธีไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90

ร้อยละความพึง
พอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับการจากเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ระยะเวลาท่ีจังหวัด
ก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

10,000        10,000        -             10,000       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0,

00
0 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-24 โครงการให้ความรู้และจัดประชุม
คณะกรรมการฯ จัดท าแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม มทร.
ล้านนา จ านวน 45 

คน

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ผู้รับบริการต่อ
ประโยชน์ของ
โครงการ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

8,535         8,535         -             8,535        

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
8,

53
5 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

2. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

1-501-04-00-25 โครงการจัดท าแผนท่ีมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนลัวะ อ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะท่ี 1

1) แผนท่ีทาง
วัฒนธรรมชุมชนลัวะ
 ในอ าเภอแม่แจ่ม 1 

ชุด
2) ข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนลัวะ
 ในอ าเภอแม่แจ่ม 1 

ชุด

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ท่ีได้
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ร้อย
ละ 80

ภายในระยะเวลา 1 ปี 81,704        81,704        -             81,704       

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  8
1,

70
4 ศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา มทร.ล้านนา
3. การเสริมสร้าง
นักศึกษาและบุคลากร
ให้มีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3.1 สร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23. ร้อยละของ
นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจ
ในศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาล้านนา 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน

4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

3. ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะและวัฒนธรรม

2,469,200  -               2,469,200  -               -               2,469,200  2,469,200     
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ปีงบประมาณไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม



ความสอดคล้อง ความสอดคล้อง ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้องตัวช้ีวัด ความสอดคล้อง

ต้นทุน อ่ืน ๆ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา กลยุทธ์ มทร.ล้านนา แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ประกันคุณภาพ พันธกิจหน่วยงาน
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 ปี พ.ศ. 2561 -2565 การศึกษา

ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน เงินรายได้ ปี  2561
รวม

งบประมาณ

รวม/แผนงาน
ปี  2562

2,469,200         287,500     369,955     1,313,745  498,000     



โครงการ/

กิจกรรม แผนงาน

1-501-01-01 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือประเพณี ปี 2562 35,000 470,000 ศวธ.น่าน

1-501-01-02 โครงการจิตอาสาเพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้กับศาสนสถานในจังหวัดเชียงใหม่           20,000 คณะวิศวะฯ

1-501-01-03 โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา           20,000 คณะวิศวะฯ
1-501-01-04 โครงการอาสาพัฒนาสถานศึกษา           10,000 คณะวิศวะฯ
1-501-01-05 โครงการส่งเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีสู่สังคม 20,000 ศวธ.ล าปาง

1-501-01-06 โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก 5,000 ศวธ.น่าน
1-501-01-07 โครงการวัฒนธรรมอาหารพ้ืนบ้าน 20,000 ศวธ.น่าน
1-501-01-08 โครงการบริการชุมชน ท าปุ๋ยหมักและรักษาส่ิงแวดล้อม           20,000 คณะวิศวะฯ
1-501-01-09 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 60,000 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-01-10 โครงการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการ
สอน จัดประกวดภาพถ่าย

10,000 ศิลปกรรม

1-501-01-11 โครงการ ข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก
(สลากภัต)

30,000
ศวธ.เชียงราย

1-501-01-12 โครงการเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินไตล้ือ อ าเภอดอยสะเก็ด           30,000 วิทยาลัยฯ
1-501-01-13 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 40,000 ศวธ.เชียงราย
1-501-01-14 โครงการวันวัฒนธรรม 70,000 ศวธ.ล าปาง
     (1) กิจกรรมย้อนวันวาน กาดหม้ัวคัวแลง

     (2) กิจกรรมสืบสานต านานภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     (3) กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดง

     (4) กิจกรรมการประกวดศิลปวัฒนธรรม

1-501-01-15 โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน ปี 2562 40,000 ศวธ.ตาก

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

ตารางรหัสโครงการภายใต้แผนงาน 1-501-00 แผนงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา

1. แผนงาน การสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

23.ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80)

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

24.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา (โครงการ/กิจกรรม 25)

ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ โครงการภายใต้แผนงาน

งปม.

แผนงานท่ีสอดรับกลยุทธ์



โครงการ/

กิจกรรม แผนงาน

ตารางรหัสโครงการภายใต้แผนงาน 1-501-00 แผนงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา

1. แผนงาน การสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

23.ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ โครงการภายใต้แผนงาน

งปม.

แผนงานท่ีสอดรับกลยุทธ์

1-501-01-16 โครงการอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

20,000
ศวธ.พิษณุโลก

1-501-01-17 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา 20,000 ศวธ.พิษณุโลก
    (1) ศึกษาดูงานศาสตร์แห่งพระราชา

    (2) จัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา
1-501-02-01 โครงการตามฮีตตามฮอย นันทบุรีศรีนครน่าน 20,000 558,661 ศวธ.น่าน

1-501-02-02 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 176,541 ศวธ.เชียงใหม่
     (1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา “แอ่วเฮือนเยือนผญา” 
(7,500)

ศวธ.

     (2) กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
1-501-02-03 โครงการ RMUTL CR รวมใจสร้างจิตสานึกรักษ์ธรรมชาติและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
 (บวชป่า)

15,000
ศวธ.เชียงราย

1-501-02-04 โครงการสร้างสุขลักษณะท่ีดีกับศาสนสถานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่           20,000 คณะวิศวะฯ
1-501-02-05 โครงการไฟฟ้าร่วมใจ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยใส่ใจส่ิงแวดล้อม           15,000 คณะวิศวะฯ
1-501-02-06 โครงการกาดหม้ัว คัวก๋ิน ย้อนถ่ิน เวียงเจ็ดลิน (สาขาบริหารธุรกิจ) คร้ังท่ี 3           76,000 คณะบริหารฯ
1-501-02-07  โครงการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินแก่นานาชาติ            8,000 คณะบริหารฯ
1-501-02-08 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังท่ี 19 63,120 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-02-09 โครงการจัดแสดงและเผยแพร่นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรม 20,000 ศวธ.พิษณุโลก
1-501-02-10 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้ยืนต้นท่ีหายากและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 20,000 ศวธ.พิษณุโลก
1-501-02-11 โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 20,000 ศวธ.พิษณุโลก

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

2. แผนงาน การส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเองและสังคม

25.จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม
 องค์ความรู้ 2

เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

26. ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์กับ
ตนเองและสังคมโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม ผลงาน 10

เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

แผนงาน การสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

จ านวนโครงการ กิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม
นักศึกษา โครงการ กิจกรรม 



โครงการ/

กิจกรรม แผนงาน

ตารางรหัสโครงการภายใต้แผนงาน 1-501-00 แผนงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา

1. แผนงาน การสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

23.ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ โครงการภายใต้แผนงาน

งปม.

แผนงานท่ีสอดรับกลยุทธ์

1-501-02-12 โครงการจัดท าวารสารทางศิลปวัฒนธรรม “เวียงเจ็ดลิน” 85,000 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-02-13 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม “ราชมงคลห่วงใย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 20,000 ศวธ.ล าปาง

70,000

1-501-03-01 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปี2562 60,000 ศวธ.ตาก
1-501-03-02 โครงการอนุรักษ์พิธีกรรมเก่ียวกับข้าว 10,000 ศวธ.ล าปาง

1-501-04-00 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม      1,370,539

1-501-04-00-01 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

58,300
ศวธ.เชียงใหม่

1-501-04-00-02 โครงการจัดนิทรรศการครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก

          10,000
ศวธ.พิษณุโลก

1-501-04-00-03 โครงการวันสถาปนา (มทร.ล้านนา น่าน) 10,000
ศวธ.น่าน

1-501-04-00-04 โครงการไหว้ครูช่างและไหว้สาพระวิษณุกรรม 15,000 ศวธ.เชียงราย
1-501-04-00-05 โครงการมุฑิตาจิต 20,000 ศวธ.น่าน
1-501-04-00-06 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันวิสาขบูชา 5,000 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-04-00-07 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันเข้าพรรษา 30,000 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-04-00-08 โครงการแห่เทียน (มทร.ล้านนา น่าน) 10,000 ศวธ.น่าน
1-501-04-00-09 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา (มทร.

ล้านนา เชียงราย)

30,000 ศวธ.เชียงราย

1-501-04-00-10 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 7,000 คณะวิศวะฯ

3. แผนงาน การส่งเสริมการน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม

28.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ผู้เรียน โครงการ/กิจกรรม  10

เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม

4. แผนงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

23.ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

27.จ านวนชุมชนท่ีน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาโดยนักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วม ชุมชน 6

เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม

แผนงาน การส่งเสริมนักศึกษา
ให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเองและสังคม

ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์กับ
ตนเองและสังคมโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม ผลงาน 

เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมในการพัฒนาตนเอง
และสังคม



โครงการ/

กิจกรรม แผนงาน

ตารางรหัสโครงการภายใต้แผนงาน 1-501-00 แผนงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา

1. แผนงาน การสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

23.ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ โครงการภายใต้แผนงาน

งปม.

แผนงานท่ีสอดรับกลยุทธ์

1-501-04-00-11 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง : วัฒนธรรมสานสัมพันธ์องค์กร 165,000 ศวธ.เชียงใหม่
         (1) กิจกรรมสักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิประจ ามหาวิทยาลัย ศวธ.

         (2) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : คุณค่าประเพณีสงกรานต์กับความสัมพันธ์องค์กร ศวธ.

         (3) กิจกรรมบรรยายและเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “ลาบ” อาหารแห่งศักด์ิศรี ปชส.

         (4) สัมมนาเผยแพร่ความรู้ประเพณีปีใหม่เมืองโดยการมีส่วนร่วม ศวธ.

         (5) ขบวนแห่ มทร.ล้านนาด าหัวกู่เจ้าหลวง คณะบริหารฯ
1-501-04-00-12 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ าด าหัวผู้อาวุโส (มทร.ล้านนา 
เชียงราย)

20,000 ศวธ.เชียงราย

1-501-04-00-13 โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ าด าหัวผู้อาวุโส ปี 2562  (มทร.

ล้านนา ตาก)

50,000 ศวธ.ตาก
1-501-04-00-14 โครงการสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้อาวุโส (มทร.ล้านนา ล าปาง) 30,000 ศวธ.ล าปาง
1-501-04-00-15 โครงการปีใหม่เมือง (มทร.ล้านนา น่าน) 20,000 ศวธ.น่าน
1-501-04-00-16 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง มทร.ล้านนา 2562 300,000 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-04-00-17 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง มทร.ล้านนา 2561 200,000 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-04-00-18 โครงการ สืบฮีตประเพณีล้ าค่า ล้านนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน สานศิลป์งานย่ีเป็ง           20,000 วิทยาลัยฯ
1-501-04-00-19 โครงการส่ือวีดีทัศน์ถอดบทเรียนกระบวนการและข้ันตอนการท ารถกระทง 
มทร.ล้านนา ปี 2561

30,000 ศวธ.เชียงใหม่

1-501-04-00-20 โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา 
ประจ าปี 2562

50,000 ศวธ.เชียงใหม่

1-501-04-00-21 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองกฐิน มทร.ล้านนา ประจ าปี 2562 150,000 ศวธ.เชียงใหม่
1-501-04-00-22 โครงการถ่ายทอดความรู้และการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลงานประเพณี 40,000 ศวธ.พิษณุโลก
1-501-04-00-23 โครงการสนับสนุนราชพิธี (มทร.ล้านนา น่าน) 10,000 ศวธ.น่าน
1-501-04-00-24 โครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

8,535 ศวธ.เชียงใหม่

1-501-04-00-25 โครงการจัดท าแผนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนลัวะ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ระยะท่ี 1

81,704 ศวธ.เชียงใหม่

2,469,200 2,469,200รวม

แผนงานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม



โครงการ/

กิจกรรม แผนงาน

ตารางรหัสโครงการภายใต้แผนงาน 1-501-00 แผนงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา

1. แผนงาน การสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

23.ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา
 และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
โครงการตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ โครงการภายใต้แผนงาน

งปม.

แผนงานท่ีสอดรับกลยุทธ์

รวม (แผน 1) 470,000

รวม (แผน 2) 558,661

รวม (แผน 3) 70,000

รวม (แผน 4) 1,370,539

2,469,200
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บทที ่5 

คณะผูจ้ดัท ำแผนปฏบิตัริำชกำรดำ้นท ำนบุ ำรงุศลิปวฒันธรรม 

ประจ ำปงีบประมำณ 2562  
----------------------------------------------------------------------- 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

1. นำยชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำววิภำพรรณ  ติปัญโญ    รองประธำนกรรมกำร 

3. รองศำสตรำจำรย์ลิปิกร มำแก้ว  ผู้ช่วยคณบดี กรรมกำร 

     

 2. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 

1. นำยอนวัช   จิตต์ปรำรพ กรรมกำร 

2.  นำยชัยยง   จันทร์ศรี กรรมกำร 

3. นำงน  ำฝน   สุทธิกุญชร กรรมกำร 

4. นำยสุริยะ   พิจำรณ์  กรรมกำร 

5. นำยณรงค์   นันกุศล  กรรมกำร 

6. นำงสำวบุษบำ   สุภำพ  กรรมกำร 

7. นำยวิทยำ   พลวิฑูรย์ กรรมกำร 

8. นำงสำวกำญจนำ  ใบวุฒิ  กรรมกำร 

9. นำยธนำกร   นำเมืองรักษ์ กรรมกำร 

10. นำยภีรำวิชญ ์  ชัยมำลำ  กรรมกำร 

11. นำยกวินวุฒ ิ   สุทธนะ   กรรมกำร 

12. นำยรัฐพล   ภุมรินทร์พงศ์ กรรมกำร 

13. นำยวีระพงศ์   ค ำชู  กรรมกำร 

14. นำงสุขสวรรค์  ค ำวงศ์  กรรมกำร 

15. นำงสำวเมตตำ  ตำละลักษณ์ กรรมกำร 

16. นำยณัฐวัฒน์   ด้วงฉุน  กรรมกำร 

17. นำยวยุกร   เกตุน้อย  กรรมกำร 

18. นำงนิตยำ   เอกบำง  กรรมกำร 

19. นำงสำวแสงจันทร ์  วงค์ขัดนนท์ กรรมกำร 

20. นำยพิทักษ์   พุทธวรชัย กรรมกำร 

21. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นภำ ขันสุภำ  กรรมกำร 

22. นำยศิขรินทร์   บุญจี๋  กรรมกำร 

23. นำงสำยหยุด   สุวัตถ ี  กรรมกำร 

24. นำงสำวรจนำ  รำชญำ  กรรมกำร 
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25. นำงสำววันทนำ  มำลำ  กรรมกำร  
26. นำยศักดิ์นรินทร์  ชำวงิ ว  กรรมกำร  
27. นำงสำวอุไรพร  ดำวเมฆลับ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

 

  
 

 

 

  


