
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ท านุบ ารุง สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



AP-S4

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์:

4. ท ำนุบ ำรงุ สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย ภมูปิญัญำทอ้งถ่ิน อนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้ประสงค์:

นักศึกษำและบคุลำกรมคีวำมเขำ้ใจในกำรท ำนุบ ำรงุ สืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย ภมูปิญัญำทอ้งถ่ิน อนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบระดับประเด็นยุทธศาสตร์:

ผอ.กศ./รองคณบด ี3 คณะ/หวัหน้ำศูนย์วัฒนธรรม

แผนปฏบิตังิาน

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

4.1 เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

ใหก้ับบคุลากร  นักศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ

1-501-01แผนงาน
การสร้างการรับรู้ใน

คุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภมูิ

ปญัญา และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4.1.1 โครงการทอดกฐิน
สามัคคี ของ มทร.ล้านนา 

ประจ าป ี2561 (ค่าจ้าง
เหมาบริการ)

   100,000.00 1) ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน 300 คน

1) องค์ความรู้
ภมูิปญัญาที่

ได้รับการ
ถ่ายทอด 1 

องค์ความรู้

พ.ย.-62 ศูนย์วัฒนธรรม
 พล.

4.1.2 โครงการอนุรักษแ์ละ

ถ่ายทอดภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ในต าบลบา้นกร่าง 
1-501-02-12

     20,000 1) ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

จ านวน 150 คน

1) องค์ความรู้

ภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่นที่ได้รับ
การถ่ายทอด 1 
องค์ความรู้

ธ.ค. 61-ส.ค. 62 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

/ศวธ.พล.

องค์

ความรู้

1 1-501-02-9 4.1.3 โครงการจัดแสดงและ

เผยแพร่นิทรรศการทางศิลป

และวัฒนธรรม

     20,000 1) โครงการ/

กิจกรรม

เผยแพร่องค์
ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

1 โครงการ

2) งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการ

 20,000 บาท

1) องค์ความรู้

ทาง

ศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการ
เผยแพร่ 1 องค์

ความรู้

ธ.ค. 61-ส.ค. 62 ศูนย์วัฒนธรรม

 พล.

ตวัชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบโครงการ / กิจกรรม / งาน

งบประมาณ

4.นักศึกษาและบคุลากรของ
 มทร.ล้านนา พษิณุโลก มี

ความเข้าใจในการท านุบ ารุง
 สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทย ภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

16) จ านวนองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย/ทอ้งถิ่น

ที่ได้รับการเผยแพร่และ
สร้างประโยชน์ใหก้ับชุมชน 
สังคม

80ร้อยละ15) จ านวนกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น หรือ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมที่มีการ

ประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรมที่เปน็รูปธรรม

AP-S4



AP-S4

ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบโครงการ / กิจกรรม / งาน

งบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

1-501-02-11 4.1.4 โครงการอนุรักษพ์นัธ์
ไม้ยืนต้นที่หายากและการ

ใช้ประโยชน์จากพชืสมุนไพร

     20,000 1) จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ 85 คน

2) งบประมาณ
ที่ใข้ในการ

ด าเนินโครงการ

 20,000 บาท

1) การบรรลุ
วัตถุประสงค์

ของโครงการ 

ร้อยละ 80
2) ความรู้เร่ือง

สมุนไพรและ

พนัธุไ์ม้ไทยหา
ยาก เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 20
3) องค์ความรู้ที่

ได้รับการ

อนุรักษ ์
เผยแพร่ 1 องค์

ความรู้

ธ.ค. 61-ส.ค. 62 คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ/

ศวธ.พล.

1-501-04-00-21 4.1.5 โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้และการแสดงทาง

วัฒนธรรมและประเพณี

- กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอด
ความรู้และการแสดงทาง
วัฒนธรรมในเทศกาลงาน

ประเพณีสงกรานต์

- กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอด
ความรู้และการแสดงทาง

วัฒนธรรมในพธิีมุฑิตาจิต

- กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอด
ความรู้ทางวัฒนธรรมใน

เทศกาลงานประเพณีสืบ
สานวิถีการท านาข้าว

     40,000 1) จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ 100 

คน
2) กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์

ความรู้และการ

แสดงทาง
วัฒนธรรม

ประเพณี 3 

กิจกรรม

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ความรู้เกี่ยวกับ

การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

80

2) องค์ความรู้
ทาง

ศิลปวัฒนธรรม

 ประเพณี ที่
ได้รับการ

ถ่ายทอด 3 
องค์ความรู้

เม.ย. , ก.ย. 62 ศูนย์วัฒนธรรม
 พล.

4.นักศึกษาและบคุลากรของ

 มทร.ล้านนา พษิณุโลก มี
ความเข้าใจในการท านุบ ารุง

 สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทย ภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

16) จ านวนองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย/ทอ้งถิ่น

ที่ได้รับการเผยแพร่และ

สร้างประโยชน์ใหก้ับชุมชน 
สังคม
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบโครงการ / กิจกรรม / งาน

งบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

1-501-01-16 4.1.6 โครงการอนุรักษ์
อาหารพื้นบา้นในพื้นที่

ชุมชนต าบลบา้นกร่าง

     20,000 1) ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวน 100 คน

2) กิจกรรม
เผยแพร่ 

อนุรักษอ์าหาร

พื้นบา้น 1 
กิจกรรม

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ความรู้เกี่ยวกับ

อาหารพื้นบา้น
ต.บา้นกร่าง

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

80
2) นักศึกษา/คน

ในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ

อนุรักษอ์าหาร

พื้นบา้น ร้อยละ
 80

3) จ านวนองค์

ความรู้ที่ได้รับ
การเผยแพร่/

อนุรักษ ์1 องค์
ความรู้

ธ.ค. 61-ส.ค. 62 ศูนย์วัฒนธรรม
 พล.

1-501-04-00-03 4.1.7 โครงการสถาปนา

มหาวิทยาลัย

     10,000 1) จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 100 
คน

2) กิจกรรมที่

ด าเนินการ 2 
กิจกรรม

นักศึกษา 

อาจารย์ ศิย์เก่า

ที่มีชื่อเสียง ได้
แลกเปล่ียนองค์

ความรู้ จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 5 
ผลงาน

ก.ย. 2562 ศูนย์วัฒนธรรม

 พล.

4.นักศึกษาและบคุลากรของ

 มทร.ล้านนา พษิณุโลก มี

ความเข้าใจในการท านุบ ารุง
 สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทย ภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80
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ค่าเปา้หมาย ค่าเปา้หมาย

2562 2562 แผ่นดนิ รายได้ ภายนอก ปจัจัยน าเขา้ ความส าเรจ็

ตวัชี้วัด ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รบัผิดชอบโครงการ / กิจกรรม / งาน

งบประมาณ
ตวัชี้วัดเปา้ประสงค์ หน่วยนับ กลยุทธ์ ตวัชี้วัดกลยุทธ์ หน่วยนับ แผนงาน

1-501-01-17 4.1.8 โครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการทอ่งเที่ยวตาม

แนวทางศาสตร์แหง่พระราชา

     20,000 1) จ านวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ 40 คน

2) จ านวน
รายวิชาที่น ามา

บรูณาการร่วม 

5 รายวิชา
3) หวัข้อที่

น ามาจัด
นิทรรศการ

เผยแพร่ความรู้ 

1 หวัข้อ

1) ผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชา

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

80
2) องค์ความรู้/

ศาสตร์
พระราชาที่

ได้รับการ

เผยแพร่ 1 องค์
ความรู้

ธ.ค. 61-ส.ค. 62 คณะ
บริหารธุรกิจฯ/

ศวธ.พล.

1-507-00 แผนงาน

อนุรักษพ์นัธุกรรม
พชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ

1-507-00-20 โครงการ

ศึกษาการเจริญเติบโตของ
มะเกี๋ยงพนัธุคั์ดเลือกใน

พื้นที่จังหวัดพษิณุโลก ปทีี่ 3 
(ผศ.มนัส)

     50,000 1) จ านวน

เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ 

20 คน
2) พนัธุม์ะเกี๋ยง

 จ านวน 32 ต้น

เกษตรกรได้

ศึกษาการ
เจริญเติบโตทาง

ล าต้นของ
มะเกี๋ยงไม่น้อย

กว่า 8 สายพนัธุ์

ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะ

วิทยาศาสตร์ฯ

1-507-00-21 โครงการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพชืเพื่อ

การอนุรักษแ์ละผลิตต้นกล้า

เพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

 จังหวัดพษิณุโลก ปทีี่ 2 (อ.
สุรีรัตน์)

   250,000 1) จ านวนองค์
ความรู้และ

นวัตกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการ

เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพชื 

จ านวน 1 องค์
ความรู้

เกษตรกรได้รับ
การพฒันาองค์

ความรู้การ

เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อพชื

ต.ค.61 - ก.ย.62 คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ

4.นักศึกษาและบคุลากรของ

 มทร.ล้านนา พษิณุโลก มี
ความเข้าใจในการท านุบ ารุง
 สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทย ภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80
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