แผนปฏิบตั ริ าชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
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คำนำ
แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจำปี
งบประมำณ 2563 ได้ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน
2563 โดยควำมร่ ว มมือของผู้ บ ริ ห ำรและบุ คลำกรในกำรกำหนดโครงกำร/กิจกรรม ตัว ชี้วัด งบประมำณ
ตลอดจนผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศำสตร์ด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงนักศึกษำและ
บุ ค ลำกรให้ มี เ อกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ควำมภำคภู มิ ใ จในทำงศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญำล้ ำ นนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ศูน ย์ วัฒ นธรรมศึกษำ มหำวิทยำลั ยเทคโนโลยี ร ำชมงคลล้ ำนนำ หวังเป็ น อย่ ำงยิ่ งว่ำ แผนปฏิบั ติ
รำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ 2563 จะเป็ น ประโยชน์ กับผู้บริห ำรและบุ คลำกรศูนย์ วัฒ นธรรมศึกษำ ทั้ง
ส่ ว นกลำง และทุกพื้น ที่ เพื่อน ำไปใช้เป็ น แนวปฏิบั ติในกำรดำเนิ น งำนด้ำนทำนุ บ ำรุ งศิล ปวัฒ นธ รรมของ
มหำวิทยำลัยฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
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บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์วฒ
ั นธรรมศึกษา
-----------------------------------------------------------------------

1.1 ประวัตคิ วามเป็นมา ศูนย์วฒ
ั นธรรมศึกษา
ด้ ว ยสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2550 เมื่ อ วั น ที่ 6
กุมภาพัน ธ์ 2550 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (6) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 มีมติอนุมัติจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ า นนา เป็ น หน่ ว ยงานในระดั บ กอง ณ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2550 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น
ศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการศิลปะ ประชุมสัมมนา ศึกษา
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินงานทางด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย
1. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่เชียงราย
3. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่ลาปาง
4. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่พิษณุโลก
5. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่ตาก
6. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พื้นที่น่าน
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน ตามประกาศ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา เรื่ อง การแบ่ งส่ ว นราชการและส่ ว นงานภายใน มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา
2. กลุ่มงานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ
1.2 ปรัชญา
สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมไทย
1.3 วิสยั ทัศน์
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่าย อนุรักษ์ ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมไทยสู่สากล
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1.4 พันธกิจ
1. เป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
1.5 อัตลักษณ์
สืบ
สาน
สร้าง
เสริม

ค้นคว้าวิจัยข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่สังคม
ความเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
คุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

1.6 เป้าหมาย
1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม
2. อนุรักษ์ สืบสาน ทานุบารุง ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสารสนเทศ
1.7 นโยบาย
1. สร้างเครือข่ายประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. อนุรักษ์ ทานุบารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
1.8 กลยุทธ์
1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถด้านทักษะเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่องค์กร
2. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ของ มทร.
ล้านนา
1.9 มาตรการ
1. ส่งเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการ ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทักษะ
ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์รวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตร
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์และการจัดบริการชุมชนที่สร้างจิตสานึก ฟื้นฟู
สงวนรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเพิ่มขึ้น
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1.10 วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เครือข่าย ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังจิตสานักและความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น รักษา บูรณะและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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1.11 SWOT ศูนย์วฒ
ั นธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุดแข็ง (Strength)
1. มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. มีการจัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. มีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในสาขา
ต่าง ๆ ค่อนข้างครบถ้วน
6. มีระบบและกลไกสาหรับการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. มีร ะบบและกลไกในการทานุ บ ารุ งศิล ปวัฒ นธรรมภายในประเทศ และมีความเชี่ยวชาญใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
8. มีเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
9. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ
10. บุคลากรมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11. วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ อย่างเต็มที่
จุดอ่อน (Weakness )
1.
2.
3.
4.
5.

งบประมาณจากัดในการดาเนินการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการดาเนินการด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขาดอาคารและพื้นที่เฉพาะในการบริหารจัดการกิจการด้านวัฒนธรรม
สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาไม่ให้ความสาคัญในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร
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โอกาส (Opportunity)
1. พื้นฐานทางด้านสังคมในเขตภาคเหนือ มีการเชื่อมโยงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มิติ ทา
ให้ง่ายต่อการอนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยให้ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
3. เยาวชนรุ่นใหม่ มีความสนใจในการสืบสานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทา
ให้ไม่เกิดปัญหาที่ซับซ้อนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม
4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา จากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี
2558
อุปสรรค (Threat)
1. เยาวชนรุ่นใหม่มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ไม่
เหมาะสม
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมที่มาพร้อมกับการศึกษาของชนรุ่นใหม่
3. การไม่ได้รับ การสนั บสนุ น ของผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในด้ าน
นโยบาย
4. ขาดความร่วมมืออย่ างจริงจังจากหน่วยงานภายใน ในการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
5. การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโน้มลดลง
6. ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ทาให้เกิดความเสื่อมถอยด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
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1.12 การดาเนินงานของศูนย์วฒ
ั นธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศู น ย์ วั ฒ นธรรมศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา เป็ น หน่ ว ยงานสายสนั บ สนุ น
ที่อยู่ภายใต้การกากับของสานักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่สาคัญคือ
1. เป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการ
ศิลปะและประชุมสัมมนา
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. สร้างค่านิยมรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานมาประยุกต์ สืบค้น เก็บรักษา บูรณะและถ่ายทอด การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เพื่ออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่น
หลังมาตรการ/แนวทาง
6. กาหนดและดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทางด้านศิลปวัฒนธรรม
7. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและเสนอแนะแผนการจัดการ และการพัฒนางานด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8. จัดทาแผนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณผลประโยชน์
9. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติ
10. ปฏิบั ติงานหรื อสนั บ สนุ น การปฏิบั ติง านของหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องโดยน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
การดาเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แบ่งออกเป็น 2
ส่วนงาน ดังนี้
1. กลุม่ งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
1.1.2 ทาหน้าที่เลขานุการทั่วไป
1.1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี
1.1.4 จัดทาข้อมูล สถิติ และให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1.1.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบราชการของบุคลากร
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1.1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือราชการต่าง ๆ ที่มีการร้องขอในการดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม
1.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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1.1.8 ดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
1.1.9 ดาเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณ
1.1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
1.1.11 ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยง
1.1.12 ดาเนินการเกี่ยวกับงานประสานงาน มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่
1.2 งานวัฒนธรรมศึกษา
1.2.1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนางานศิลปวัฒนธรรม
1.2.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานถอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
1.2.3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
1.2.4 ดาเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
2. กลุม่ งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ แบ่งออกเป็น 2 งาน ดังนี้
2.1 งานส่งเสริมวัฒนธรรม
2.1.1 ดาเนินการเกี่ยวกับการถ่ายทอดและอบรมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
2.1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการบูรณาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศาสตร์อื่นๆ
2.1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานสร้างค่านิยมเพื่อตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
2.1.4 ดาเนินการเกี่ยวกับงานสร้างความเข้มแข็งด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.1.5 ดาเนินการเกี่ยวกับงานจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.2 งานหอเกียรติยศ
2.2.1 ดาเนินการเกี่ยวกับงานต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์/คลังสมอง
2.2.3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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บทที่ 2
งบประมาณประจาปี 2563

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

ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงิน
สนับสนุนการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวนทั้งสิ้น 2,00,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) จาก
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับ 5 พื้นที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัยดังนี้
ลาดับที่
หน่วยงาน
งบประมาณ (บาท)
1
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
1,226,990.2
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
40,010.3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
30,000.4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
23,000.5
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
60,000.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
70,000.7
มทร.ล้านนา เชียงราย
150,000.8
มทร.ล้านนา ตาก
100,000.9
มทร.ล้านนา น่าน
100,000.10
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
100,000.11
มทร.ล้านนา ลาปาง
100,000.รวม
2,000,000
แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจาปี 2563 จาแนกตามพื้นที่

งบประมาณประจาปี 2563
ตาก
เชียงราย 5%
8%

น่าน
5%

พิษณุโลก
5%

ลาปาง
5%

วิทยาลัยฯ
4%
คณะศิลปกรรมฯ
3%
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1%
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
คณะบริ หารฯ
1%
2%

ศวธ. มทร.ล้ านนา
61%
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บทที่ 3
หลักการและเหตุผล
-----------------------------------------------------------------------

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 4 จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และความเป็ น ไทย หรื อสร้ างโอกาสและมูล ค่าเพิ่มให้ กับผู้ เรี ยน ชุมชน สั งคมและประเทศชาติ ประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การเสริ ม สร้ า งนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรให้ มี เ อกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ความภาคภู มิ ใ จทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3.1
สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธราชาติสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3.2
ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม
โดยมีศูนย์วัฒนธรรมศึกษา อันเป็นหน่วยงาน ระดับกอง ในสังกัดสานักงานอธิการบดี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม
ศึ ก ษา มทร.ล้ า นนา 5 พื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย เชี ย งราย ล าปาง พิ ษ ณุ โ ลก น่ า น ตาก 4 คณะ 1 วิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลั ยเทคโนโลยี และสหวิท ยากร และสถาบั น วิ จั ย
เทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา โดยมี เ ป้ า ประสงค์ ใ นการสร้ า งระบบกลไกการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรรั บ รู้ ใ นคุ ณ ค่ า ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่ งเสริ มนั กศึก ษาประยุ ก ต์ใช้ศิล ปวัฒ นธรรม ภูมิปั ญญาล้ านนา และทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม
3. เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม
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3.2 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 24 จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 25 โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 25 จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 2 องค์ความรู้
ตัวชี้วัดที่ 26 ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม และมีการนาไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม
10 ผลงาน
ตัวชี้วัดที่ 27 จานวนชุมชนที่นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วม 6 ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 28 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 10 โครงการ/กิจกรรม
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3.4 ตารางแปลงพันธกิจ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สูแ่ นวทางการปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรมของแผนปฏิบตั ริ าชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2563 ของมหาวิทยาลัยฯ
แนวทางการดาเนินงาน
1. กาหนดแผนงาน เพื่อให้
หน่วยงานเพื่อดาเนินการจัดทาและ
ความร่วมมือด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษา
สิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการเชื่อมโยง
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ กลุม่
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ
เครือข่ายภายนอก
2. เผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผูท้ ี่
สนใจ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ใหผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
เพื่อสร้างมูลค่าได้

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่

พันธกิจที่ 4 : จัดการ
เรียนรู้ วิจยั หรือบริการ
วิชาการซึ่งนาไปสู่การ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิม่ ให้กับผู้เรียน
ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การเสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้าง
การรับรู้ในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธราชาติ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาล้านนา และ
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม
นักศึกษาให้
ประยุกต์ใช้
3. เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจ
ปัญญาล้านนา และ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและ
สังคม
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริม
การนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาตนเองและ
สังคม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษา
และบุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การรับรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 24 : จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่บรู ณาการกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 25
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 25 : จานวนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2
องค์ความรู้
ตัวชี้วัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม และมีการนาไปใช้
ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 10
ผลงาน
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แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2563 ของมหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 27 : จานวนชุมชนที่นา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วม 6 ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 28 : จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 10
โครงการ/กิจกรรม
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บทที่ 4
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
-----------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบตั ริ าชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562
– 2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พันธกิจที่ 4 จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปั ญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ตั้งค่า
เป้าหมายบรรลุผลสาเร็จของตัวชี้วัดแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และต้องใช้งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้าน
บาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

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

กลยุทธ์ที่ 3.1 : สร้างการ
รับรู้ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธราชาติ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ส่งเสริม
นักศึกษาให้ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ล้านนา และ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรับรู้ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิม่ ขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัดที่ 24 : จานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทีบ่ ูรณาการ
กับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
ร้อยละ
90

โครงการ/
กิจกรรม

25
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ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์
3. เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม

กลยุทธ์ที่ 3.3 : ส่งเสริมการ
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาตนเองและ
สังคม

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ 25 : จานวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
องค์
2
ความรู้

ตัวชี้วัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม และมีการนาไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

ผลงาน

10

ตัวชี้วัดที่ 27 : จานวนชุมชนที่นาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดย
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม

ชุมชน

6

โครงการ/
กิจกรรม

10

ตัวชี้วัดที่ 28 : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาและบุคลากรนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และผูเ้ รียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวนงบประมาณ
2,000,000 บาท

จานวนตัวชีว้ ดั
6 ตัวชี้วัด

รวมทัง้ สิน้

2,000,000 บาท

6 ตัวชีว้ ดั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มเี อกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13

แผนงาน โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอียด
โครงการหลัก
รหัสโครงการ ชื่ อโครงการ/กิจกรรรม
1-501-01

โครงการสักการะปู่จาครู
สิ๋ปปะการล้านนา

1-501-02

วั ตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
2. เพื่อให้นักศึกษาชมรมศิลปะ
พื้นบ้านล้านนามีความรู้ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมอันดีงาม

ระยะเวลาดาเนิน การ

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด
เชิ งปริมาณ

เชิ งคุ ณภาพ

เชิ งเวลา

มีการดาเนินงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงาม ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดย คณาจารย์ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 3 คน
นักศึกษาชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา
จานวน 90 คน และครูภูมิปัญญาล้านนา
จานวน 2 คน

ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการ
เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการสักการะปู่จาครู สิ๋
ปปะการล้านนา ร้อยละ 80 โดยนักศึกษา
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ

โครงการสืบสานประเพณี 1. เพื่อออกแบบวางแผนจัดเตรียม
ยี่เป็งในขบวนแห่กระทง ทาขบวนแห่ และการตบแต่งรถ
มทร.ล้านนา 2562
กระทงของมหาวิทยาลัย ในงาน
ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานงานประเพณีโดยจิตอาสา
3. เพื่อสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัย
แสดงเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน

รถกระทงและขบวนแห่ของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2562
จานวน 1 ขบวน ในประเพณียี่เป็ง
ประจาปี 2562 ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

นักศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่าในงาน ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมในการ ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
จัดทารถกระทงและขบวนแห่ในประเพณี กว่าร้อยละ 80
ยี่เป็ง เชียงใหม่ 2562 ไม่น้อยกว่า 100
คน

1-501-03

โครงการสืบฮีตประเพณี
ล้าค่า ล้านนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สานศิลป์งานยี่
เป็ง ประจาปีการศึกษา
2562

1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมและดาเนิน
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาทั้งหมด
2. มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดกระทงฝีมือ ไม่น้อยกว่า 10 ทีม
3. มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ประกวดโคมลอย ไม่น้อยกว่า 5 ทีม
4. มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ลาบพื้นเมือง ไม่น้อยกว่า 10 ทีม
5. มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
โคมไฟลอดห่วง ไม่น้อยกว่า 6 ทีม
6.มีนักศึกษา บุคลากร หรือ
บุคคลภายนอก ร่วมเปิดร้านขายอาหาร
และสินค้า ไม่น้อยกว่า 15 ร้านค้า
(กิจกรรม กาดมั่ว คัวยี่เป็ง)

1-501-04

เชิ งงบประมาณ

ผลผลิต

4,800 - นักศึกษาชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา
ได้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม
- อาจารย์ นักศึกษา ได้รับความรู้
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

พ.ย.

62

62

ธ.ค.

ม.ค.

62

ก.พ.

63

มี .ค.

63

เม.ย.

63

พ.ค.

63

มิ .ย.

63

ก.ค.

63

ส.ค.

63

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ย.

63

63

นักศึกษาชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา
คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
ร่วมส่งเสริมการทาพิธีกรรมแบบ
ล้านนาดั้งเดิมสืบทอดให้คงอยู่ตาม
จารีตประเพณี

เกิดการเชื่อมโยงการเรียนการสอนเข้า
กับงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้วยกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้
และนาไปใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนา
ตนเองต่อไป ความรู้บางประการ
สามารถนาไปปรับใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจาวัน

200,000 1. ได้ออกแบบวางแผนจัดทาขบวนแห่
และตบแต่งรถกระทงของ
มหาวิทยาลัยงานประเพณียี่เป็ง 2562
2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานงาน
ประเพณีโดยจิตอาสา
3. ได้สร้างผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ในนามมหาวิทยาลัย แสดงเผยแพร่ตอ่
สาธารณชน

1. นักศึกษาได้ฝึกในการทางานเป็นทีม
โดยอาศัยงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตนักปฏิบัติ
2. สร้างความสามัคคีและการมีส่วน
ร่วมในการบูรณาการศาสตร์ และแสดง
ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรและนักศึกษามีโอกาส
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จน
ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าในงาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และ
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
2. เกิดการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
นักปฏิบัติ ในเรื่องประสบการณ์ดา้ น
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นหนึ่ง
ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3. เกิดการเห็นคุณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

- 200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ในแต่ละประเภทการแข่งขัน มี
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมการ
แข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ ของแต่
ละประเภท
2. มีบุคลากร และ นักศึกษา ให้ความ
ร่วมมือในการแต่งกายชุดพื้นเมืองเข้า
ร่วมงาน
3. คณะกรรมการดาเนินงาน ได้
ดาเนินงานตามกระบวนการคุณภาพ
PDCA
4. กิจกรรม “กาดมั่ว ครัวยี่เป็ง” ได้มี
กลุ่มนักศึกษานาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาปรับใช้ในร้านที่จาหน่ายสินค้าหรือ
อาหารภายในงาน

20,000 1. นักศึกษาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดเป็นผู้ร่วม
ดาเนินโครงการ
2. นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาตนเอง หรือการสร้าง
รายได้
3. นักศึกษาได้ร่วมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง โดยการประดิษฐ์กระทง
ประดิษฐ์โคม และอาหารล้านนา(ลาบ
พื้นเมือง) ซึ่งนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ปรับใช้ในแต่ละกิจกรรม
4. นักศึกษาและบุคลากรแต่งกาย
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
หรือความเป็นล้านนา และการ
นาเสนอแนวคิดของนักศึกษายุคใหม่ใน
การอนุรักษ์ประเพณีไทย

1. นักศึกษาได้จัดโครงการที่มีการ
สะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นักศึกษาได้ร่วมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ได้ประดิษฐ์กระทง ได้
ประดิษฐ์โคม ได้สืบสานอาหารล้านนา
และนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ใน
โครงการ
3. นักศึกษาและบุคลากรแต่งกาย
แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
หรือความเป็นล้านนา และการ
นาเสนอแนวคิดของนักศึกษายุคใหม่ใน
การอนุรักษ์ประเพณีไทย (การ
ประกวดนางนพมาศ และเทพบุตรยี่เป็ง)

1. วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการภายใต้
แผนปฏิบัตริ าชการและแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ การศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
2. นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมสืบฮีตประ
เพณีล้าค่า ล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
สานศิลป์งานยี่เป็ง ได้นาองค์ความรู้
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา มาถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้กับครอบครัว หรือ ญาติ พี่
น้อง หรือบุคคลทั่วไป

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ

โครงการการจัดเก็บ
1. เพื่อดาเนินการจัดเก็บและถอด 1. ความรู้ 1 เรื่อง
ความรู้ขั้นตอนการจัดทา องค์ความรู้ ภายใต้กระบวนการและ 2. หนังสือองค์ความรู้ 120 เล่ม
รถและขบวนกระทง 2562 ขั้นตอนการทารถกระทงและขบวน 3. สื่อวีดที ัศน์ 120 ชุด
กระทง มทร.ล้านนา ประจาปี 2562
2. เพื่อสร้างผลงานจากการจัดเก็บ
และถอดองค์ความรู้ในรูปแบบ
หนังสือและวีดที ัศน์
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

1. หนังสือองค์ความรู้ ประกอบด้วย 4 บท เดือนพฤศจิกายน 2562 –
2. สื่อวิดที ัศน์ความยาว 15 นาที
เดือนมีนาคม 2563

40,000 1. เกิดการดาเนินการจัดเก็บและถอด
องค์ความรู้
2. เกิดผลงานจากการจัดเก็บและถอด
องค์ความรู้ในรูปแบบหนังสือและวีดี
ทัศน์
3. เกิดการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

1. องค์ความรู้ที่ได้ เป็นองค์ความรู้
ภายใต้กระบวนการและขั้นตอนการทา
รถกระทงและขบวนกระทง มทร.
ล้านนา ประจาปี 2562
2. ผลงานในรูปแบบหนังสือ และสื่อวี
ดีทัศน์นั้น เป็นฐานข้อมูลในการจัดทา
รถกระทงหรือชบวนกระทงในปีตอ่ ไป
เพื้อใช้
่ เป็นแนวทางในการศึกษา
ออกแบบ และการจัดทา และเป็น
ความรู้ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษา
มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ตอ่ ไปใน
อนาคตได้
3. เป็นการเผยแพร่ผลงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาไปสู่วงกว้าง

เกิดการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของชาติ และสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่
กับตัวบุคคล ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
เอกสารเพื่อคงรักษาความรู้นั้นเอาไว้
และสามารถ่ายทอดต่อไป โดยเฉพาะ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เป็นแหล่งที่ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ จะได้นาความรู้นั้นไปใช้
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเอง ให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญต่อไปในอนาคตได้

-

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-501-05

โครงการศึกษาเรียนรู้และ
เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมใน
งานเทศกาลวัฒนธรรมไต
ลื้อ ณ เมืองสิบสองปันนา

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1. การแสดงในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ 6
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ชุด
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 13 คน
2. เพื่อเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ล้านนา สู่ตา่ งประเทศ
3. เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ ณ เมืองเชียงรุ่ง
สิบสองปันนา

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ มีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

36,640 1. การเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมยัง
ต่างประเทศ 1 ครั้ง
2. การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 6
ชุดการแสดง

1. นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักใน
ต่างประเทศ
2. เกิดการเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1-501-06

โครงการสืบสานศิลปะ
การฟ้อนนกกิงกะหร่า

1. เพื่ออบรมการแสดงฟ้อนนกกิง 1. ชุกนกกิงกะหร่า 2 ชุด
กะหร่า ให้กับนักศึกษา และบุคลากร 2. ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน
ของมหาวิทยาลัย
3. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 1 กิจกรรม
2. เพื่อจัดเก็บเป็นความรู้ดา้ นการ
ฟ้อนนกกิงกะหร่าให้เป็นที่ประจักษ์
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้กับนักศึกษา และ
บุคลากร ด้านการแสดงฟ้อนนกกิง
กะหร่า

ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ มีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

1. เพื่อให้นักศึกษาจัดโครงการที่มี
การสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง ได้ประดิษฐ์
กระทง ได้ประดิษฐ์โคมลอย ได้สืบ
สานอาหารล้านนา และได้ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมในโครงการ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรแต่งกายแสดงถึงเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย หรือความเป็น
ล้านนา และการนาเสนอแนวคิด
ของนักศึกษายุคใหม่ในการอนุรักษ์
ประเพณีไทย

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80 ดาเนินการ
เผยแพร่ความรู้ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

ต.ค.

นักศึกษาและบุคลกร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิด
ความรู้ความสามารถ อันสามารถ
ประยุกต์ใช้ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและ
สังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอด
ความรู้ ภูมิปัญญาที่ดไี ว้ให้ยืนยาวต่อไป
ได้
30,100 1. ชุดนกกิงกะหร่าสาหรับใช้ในการ
1. เกิดกิจกรรมสืบสานความรู้ดา้ นการ นักศึกษาและบุคลกร มหาวิทยาลัย
ฝึกซ้อมและการแสดง 2 ชุด
ฟ้อนนกกิงกะหร่า
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิด
2. นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วม
2. นักศึกษาและบุคลากร เกิดความรู้ ความรู้ความสามารถ อันสามารถ
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จานวน 30 คน ความเข้าใจในการแสดงฟ้อนนกกิงกะห ประยุกต์ใช้ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
3. เกิดกิจกรรมการเรียนรู้การแสดง
ร่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 80
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ฟ้อนนกกิงกะหร่า จานวน 1 กิจกรรม 3. นักศึกษาและบุคลากร สามารถ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม สังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอด
ในชีวิตประจาวันได้
ความรู้ ภูมิปัญญาที่ดไี ว้ให้ยืนยาวต่อไป
ได้
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ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

14
รายละเอียด
โครงการหลัก

วั ตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และสืบสาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา
2. เพื่อส่งเสริมในการเห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด

ระยะเวลาดาเนิน การ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

-

-

-

-

-

-

เม.ย.

พ.ค.
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผลผลิต
46,500 1. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสืบ
สานประเพณีปี๋ใหม่เมืองสงกรานต์
ล้านนา ที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี จานวน 2 กิจกรรม
2. หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ
ได้รับเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ดา้ น
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองที่ถูกต้องตาม
ประเพณีล้านนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลลัพธ์
1. ได้เผยแพร่กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่
เมืองสงกรานต์ล้านนา ที่ถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะชน
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ผู้ที่สนใจ ได้รับเอกสารเผยแพร่ให้
ความรู้ดา้ นประเพณีปี๋ใหม่เมืองที่
ถูกต้องตามประเพณีล้านนา ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และจะเป็นผู้ที่จะได้ทาการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามต่อไปในอนาคต
3. เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง ด้วยการ
เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม

ผลกระทบ
1. เกิดการนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง
2. เกิดการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าใน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ใน กันยายน 2563
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
พื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น โดยเข้าร่วม
การแสดงการฟ้อนประเภทต่าง ๆ และ
การจัดนิทรรศการของชุมชน
2. มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของ
โครงการและหน่วยงานของชุมชน โดยมี
การผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพการ
ดาเนินงานในปีถัดไป
3. มีบุคลากร และ นักศึกษา ให้ความ
ร่วมมือในการแต่งกายชุดพื้นเมืองเข้า
ร่วมงาน
4. คณะกรรมการดาเนินงาน ได้
ดาเนินงานตามกระบวนการคุณภาพ
PDCA

50,000 1. มีการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
จากสถาบันในเครือข่ายโครงการ และ
หน่วยงานตัวแทนชุมชน
2. รายงานผลการดาเนินโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ในคุณค่าและ
ความสาคัญของวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างมนุษย
สัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา
และสร้างความร่วมมือกับชุมชนผ่าน
หน่วยงานตัวแทน

1. วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการภายใต้
แผนปฏิบัตริ าชการและแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ใน
คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วม
ส่งเสริมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
แพร่หลายในวงกว้าง
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ได้เล่มรายงานเรื่องการเรียนรู้วิธีการ
จัดการระหว่างประเทศในยุคของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จานวน 1
เล่ม/ต่อกลุ่ม

- นักศึกษาได้ความรู้ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ และการจัดการธุรกิจใน
ฐานะนักบริหารและผู้ประกอบการ
- นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับ
ธุรกิจยุคปัจจุบัน
- นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น 70% โดย
ใช้แบบทดสอบความรู้ ก่อน/หลัง

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 75

10,000 นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรม การรู้จัก
เข้าสังคม และการปรับตัว และเพื่อให้
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้รับกับ
รายวิชาในหลักสูตร เช่น Cross
Cultural Management

1. นักศึกษาได้รับความรู้เพื่อใช้เพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนในหลักสูตรการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศในยุค
ปัจจุบัน
2. นักศึกษามีแรงบันดาลใจและมี
แนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคต
3. นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
รวมถึงมี มุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะ
ช่วยในการเรียนหลักสูตรนานาชาติ
และงาน

นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ
เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ และเรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง โดย
สนองต่อตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และก่อให้เกิด การ
พัฒนาการเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพ
ยิ่งขึ้นไป
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10,000

-

-

คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

โครงการจัดทาวารสาร
1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมภารกิจของ -วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ทางศิลปวัฒนธรรม “เวียง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย จานวน 500 เล่ม
เจ็ดลิน” ปีที่ 10
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
จานวน 500 เล่ม
ศิลปวัฒนธรรม ต่อสังคมในวงกว้าง
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มี
เอกสารในการศึกษาความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น

ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสาร ได้
ตามกาหนด

ภายในระยะเวลา 1 ปี

90,000 1. ได้วารสารเพื่อเผยแพร่ภารกิจของ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. ได้วารสารเพื่อการเผยแพร่องค์
ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
3. กระจายวารสารไปยังพื้นที่ตา่ งๆ
ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

1. ได้เผยแพร่กิจกรรมภารกิจของศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ต่อสังคมในวงกว้าง
3. ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและบทความทาง
วิชาการได้มากขึ้น โดยผ่านการแจ้ง
ความประสงค์ผ่านทางระบบออนไลน์
4. ได้ข้อมูลสาหรับให้นักศึกษา ได้
ศึกษาความรู้จากวารสารเวัยงเจ็ดลิน
ในทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

1. เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และเห็น
คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
2. องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการสืบทอดและถ่ายทอดในวง
กว้าง

-

-

-

-

-

-

-

42,500

5,000

42,500

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-07

โครงการสืบสานความรู้
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

1-501-08

โครงการฟ้อนสัมพันธ์
สานภูมิปัญญา สร้าง
คุณค่าวิถีชุมชน

1-501-09

ส่งเสริมทักษะด้านการ
1. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงความ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ใน หลากหลายด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ศตวรรษที่ 21
องค์ประกอบหนึ่งในทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills)
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการปรับตัว
ประยุกต์ใช้ในการจัดการและ
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และ
การดาเนินชีวิตได้
3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ
จัดการระหว่างประเทศในยุคของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

1-501-10

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น
โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างมนุษย
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของ
โครงการและหน่วยงานของชุมชน
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการ

กิจกรรมสืบสานความรู้ประเพณีปี๋ใหม่
เมือง จานวน 2 กิจกรรม โดยเผยแพร่ให้
ความรู้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้ที่
สนใจ

1. มีข้อมูลในการเผยแพร่ครบตาม
ดาเนินการแล้วเสร็จใน
กิจกรรมในประเพณีปี๋ใหม่เมืองสงกรานต์ ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
ล้านนา อันได้แก่ วันมหาสงกรานต์ วัน กว่าร้อยละ 80
เนา วันเถลิงศก โดยการเผยแพร่หนังสือ
สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองที่ถูกต้องตาม
ประเพณีล้านนา
2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เสริมสร้างให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยสร้างการรับรู้ในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ และส่งเสริม
ให้มีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับประเพณีปี๋ใหม่เมือง
สงกรานต์ล้านนาเพิ่มขึ้น

1. จานวนนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 405 คน โดยคิดจากร้อยละ
90 ของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3
2. มีสถานศึกษาเข้าร่วมจานวนไม่น้อย
กว่า 5 สถาบัน
3. มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าร่วมจานวนไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
4. รายงานผลการดาเนินโครงการ 1 เล่ม

46,500

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

50,000 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ

15
รายละเอียด
โครงการหลัก
1-501-11

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา

1-501-12

โครงการจัดเตรียม
โครงสร้างและ
องค์ประกอบรถกระทง
มทร.ล้านนา เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณียี่เป็ง พ.ศ.2563

1-501-13

วั ตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้สืบทอดประเพณี
เนื่องในวันเข้าพรรษา
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ
ในกิจกรรมทางด้านงาน
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯ ได้รับประสบการณ์จริงเกี่ยวกับวัน
เข้าพรรษา

ต.ค.

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ย.

ผลกระทบ
1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และ
การสืบทอดพระพุทธศาสนา
2. บุคลากร นักศึกษา ปฏิบัตติ นอย่าง
ถูกต้องในฐานะพุทธศาสนิกชน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่
สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มุ่ง
หมายให้บุคลากร นักศึกษา เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดที ั้งต่อตัวตนเองและ
มหาวิทยาลัย
3. ได้รับความรู้ในการปฏิบัตติ นเพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ
โรคโควิด-19 ด้วย

1. นักศึกษาได้ฝึกในการทางานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติ
2. สร้างความสามัคคีและการมีส่วน
ร่วมในการบูรณาการศาสตร์ และแสดง
ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
3. บุคลากรและนักศึกษามีโอกาส
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จน
ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าในงาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และ
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
2. เกิดการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
นักปฏิบัตอิ ันเป็นจุดมุ่งหมายของ
มหาวิทยาลัย
3. เกิดการเห็นคุณค่าใน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

-

-

-

-

-

-

-

-

9,952 1. เกิดกิจกรรมทบทวนและถ่ายทอด
แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 1 กิจกรรม
2. เกิดกิจกรรมให้ความรู้ดา้ นศิลปะ
และวัฒนธรรมจานวน 1 กิจกรรม
3. คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา
เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 22 คน

1. คณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีส่วนในการนาเสนอปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการสรุปผลการดาเนินงานร่วมกัน
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อ
การแก้ไขในการดาเนินงานในครั้งต่อไป
3. มีการถ่ายทอดความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

1. การดาเนินงานทางด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินงานทางด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. การได้นาความรู้จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในส่วนงานของตนได้

-

-

-

-

-

-

-

-

60,300 1. ได้สื่อทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
ดิจิทัลจานวน 2 เรื่อง
2. เกิดการเผยแพร่ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จานวน 2 ช่องทาง

1. นักศึกษาได้สื่อในการศึกษาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. เกิดการเรียนรู้เรื่องราวทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์เชิงพื้นที่ ในพื้นที่อันเป็น
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
3. นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์
ได้ศกึ ษาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมใน
พื้นที่ อันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาได้มีส่วนร่วมและส่งเสริม
เพื่อสร้างความเข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน

นักศึกษาและบุคลกร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิด
ความรู้ความสามารถ อันสามารถ
ประยุกต์ใช้ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและ
สังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอด
ความรู้ ภูมิปัญญาที่ดไี ว้ให้ยืนยาวต่อไป
ได้

-

-

-

-

-

-

-

-

735 ได้แนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศ ของ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.ล้านนา เพื่อวางแผนดาเนินการ มีแนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศของ
ในขั้นตอนต่อไป
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่
ข้อมูลเกียรติประวัติ ผลงาน ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยฯ

บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา เกิด
การเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ เกียรติยศ
ชื่อเสียงที่สาคัญของมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษาต้นแบบจากปูชนียบุคคลที่
ปรากฏอยู่ในหอเกียรติยศ มทร.ล้านนา

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
การดาเนินโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
2. นักศึกษามีความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม กว่าร้อยละ 90
และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85

40,000 1. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ดา้ น นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนา เพิ่มขึ้นร้อยละ 85
ล้านนาและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา จานวน 1 เรื่อง

บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วม
สืบสาน อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมจาก
การจัดกิจกรรมโครงการ และผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความได้เห็นถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ เชียงราย

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
การดาเนินโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
2. เกิดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับการ กว่าร้อยละ 90
จัดการเรียนการสอน ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

30,000 1. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน มีการบูรณาการกับการจัดการเรียน
ร่วมทากิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม การสอนของคณะบริหารธุรกิจและ
2. เป็นการบูรณาการกับการจัดการ
ศิลปศาสตร์
เรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์
3. สร้างจิตสานึกในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วม
สืบสาน อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมจาก
การจัดกิจกรรมโครงการ และผู้เข้าร่วม
โครงการเกิดความได้เห็นถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ เชียงราย

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประโยชน์ที่ได้รับ ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม ระยะเวลาที่กาหนดและ
โครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
เผยแพร่กิจกรรมภายใน 1 ปี
เป็นมาและความสาคัญของวันเข้าพรรษา
และการปฏิบัตติ นอย่างถูกต้องในฐานะ
พุทธศาสนิกชน ในช่วงวันเข้าพรรษา
ผ่านกิจกรรมโดยได้รับประสบการณ์จริง
ในงานกิจกรรมตามประเพณี

1. เพื่อออกแบบวางแผนจัดเตรียม
ทาขบวนแห่ และจัดทาโครงการ
สร้างรถกระทงของมหาวิทยาลัย ใน
งานประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่ 2563
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
3. เพื่อเตรียมสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัย
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน

โครงสร้างตัวรถกระทงและส่วนประกอบ
รถกระทงสาหรับใช้ประกอบเป็นตัวรถ
เพื่อร่วมขบวนในประเพณียี่เป็ง ประจาปี
2563 จานวน 1 ชุด

นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนในการจัดทา ดาเนินการแล้วเสร็จใน
โครงสร้างตัวรถกระทงและส่วนประกอบ ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
รถกระทงสาหรับ ใช้ประกอบเป็นตัวรถ กว่าร้อยละ 80
เพื่อร่วมขบวนในประเพณียี่เป็ง ประจาปี
2563 ทั้ง 4 คณะ

โครงการประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อทบทวนและถ่ายทอดแผน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2563
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ดา้ นทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับ
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มทร.ล้านนา

- เกิดกิจกรรมเพื่อทบทวนและถ่ายทอด
แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 1 กิจกรรม
- เกิดกิจกรรมให้ความรู้ดา้ นศิลปะและ
วัฒนธรรมจานวน 1 กิจกรรม
- คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา
เข้าร่วมโครงการจานวน 22 คน

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
โครงการ/ ต่อประโยชน์ได้รับจากการเข้า ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
ร่วมโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
กว่าร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70 ของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด โดยวัดจากแบบ
ประเมินก่อนและหลังอบรม

1-501-14

โครงการเผยแพร่สื่อทาง
วัฒนธรรมในยุคดิจิทัล

1. เพื่อสร้างสื่อทางวัฒนธรรมใน
1. ชุดสื่อทางวัฒนธรรม 2 เรื่อง
รูปแบบดิจิทัล
2. ช่องทางการเผยแพร่ 2 ช่องทาง
2. เพื่อเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมใน
รูปแบบดิจิทัล ผ่านสื่อของศูนย์
วัฒนธรรมศึกษาและมหาวิทยาลัย

สื่อมีความเรียบร้อยตามข้อตกลง ร้อยละ ดาเนินการแล้วเสร็จใน
80
ระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (1 กรกฎาคม – 15
กันยายน 2563)

1-501-15

โครงการวางแผนการ
จัดตั้งหอเกียรติยศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

1. เพื่อกาหนดแนวทางการจัดตั้งหอ ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนจัดตั้งหอ
เกียรติยศ มทร.ล้านนา ให้อยู่ใน
เกียรติยศ ของ มทร.ล้านนา จานวน 21
รูปแบบที่เหมาะสม
คน
2. เพื่อส่งเสริมแนวทางการเผยแพร่
เกียรติยศ ชื่อเสียง ของ มทร.ล้านนา

ได้ข้อมูลแนวทางการจัดตั้งหอเกียรติยศ
มทร.ล้านนา ไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ

1-501-16

โครงการส่งเสริมทักษะ 1. เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้
ความรู้ดา้ น
ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
ล้านนา
2. เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษามี
ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมเครื่อง
สักการะล้านา และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นล้านนา

1. จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ 1 ครั้ง
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
252 คน (คิดจากร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 3)
3. มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา จานวน 1 เรื่อง

1-501-17

โครงการข่วงวัฒนธรรม
ล้านนา สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเชียงราย

1. จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ 1 ครั้ง
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
360 คน (คิดจากร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 3)
3. จานวนรายวิชาที่บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 3 รายวิชา

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80

ผลผลิต
34,200 1. เกิดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา
อันเป็นการสืบทอดเนื่องในเทศการ
เข้าพรรษา แบบมีมาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19
2. ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา
อันเป็นกิจกรรมการสืบทอดเนื่องใน
เทศการเข้าพรรษา
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้
เกี่ยวกับความเป็นมาและความสาคัญ
ของวันเข้าพรรษา และการปฏิบัตติ น
อย่าง
ถูกต้อง แบบมีมาตรการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19
ในฐานะพุทธศาสนิกชนในช่วงวัน
เข้าพรรษา

พ.ย.

ผลลัพธ์
1. นักศึกษา บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้สืบทอดประเพณี
เนื่องในวันเข้าพรรษา
2. การมีส่วนร่วมผู้บริหาร บุคลากร
และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ใน
กิจกรรมทางด้านงานศิลปวัฒนธรรม
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร นักศึกษา
โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับทราบเป็นแนวทาง
พัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม ตามหลัก
คาสอนของพระพุทธศาสนา

จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ 1 ครั้ง
จานวนเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จานวน
12 หน่วยงาน

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างหลัง
เลิกเรียนร่วมทากิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อให้เป็นการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3. เพื่อสร้างจิตสานึกในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ระยะเวลาดาเนิน การ

300,000 1. ได้ออกแบบวางแผนจัดเตรียมทา
ขบวนแห่ และจัดทาโครงการสร้างรถ
กระทงของมหาวิทยาลัยในงาน
ประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่ 2563
2. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม ใน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี
3. ได้เตรียมสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัย
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน

-

-

-

-

-

-

-

-

34,200

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

60,000

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

735

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

300,000

9,952

16
รายละเอียด
โครงการหลัก

วั ตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับประเพณีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา
2. เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้
ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด

1-501-18

โครงการประเพณีหล่อ
เทียนและถวายเทียน
พรรษา มทร.ล้านนา
เชียงราย

1. จานวนครั้งที่ดาเนินโครงการ 1 ครั้ง (2
กิจกรรม คือพิธีหล่อเทียนพรรษา และ
พิธีถวายเทียนพรรษา)
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 315 คน (คิดจากร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 3)
3. ได้เทียนพรรษาที่ผ่านพิธีหล่อเทียน
พรรษา ขนาด สูง 110 ซม. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20 ซม. จานวน 5 เล่ม
4. ชุดความรู้เกี่ยวกับพิธีหล่อเทียนพรรษา
จานวน 1 ชุด

1-501-19

โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้เรื่องกฐิน มทร.
ล้านนา เชียงราย
ประจาปี 2563

1. เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน 1. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน
ร่วมเกี่ยวกับประเพณีถวายผ้ากฐิน
1 กิจกรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์
2. นิทรรศการ เรื่องประเพณีทอดกฐิน
บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วม 1 ชุด
ในกิจกรรมการทานุบารุง
3. เอกสารการเผยแพร่ความรู้ 400 เล่ม
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม แก่คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา

1-501-20

โครงการวันวัฒนธรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร
และคณาจารย์ได้สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสืบ
สานองค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1-501-21

โครงการอนุรักษ์สายพันธุ์
ข้าว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง

1. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
มีผู้ร่วมกิจกรรมโครงการไม่ต่ากว่า 150
และความภาคภูมิใจในการร่วมสาน คน
ต่อมรดกทางวัฒนธรรมฐานข้าวตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และผู้สนใจ
รวมถึงการผลิตข้าวเจ้าก่า การแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้าก่า และ
การจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
ข้าวเจ้าก่า สาหรับรองรับงาน
กิจกรรมนักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ

1-501-22

โครงการส่งเสริมร่วมสร้าง 1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร มี
จิตสานึกที่ดสี ู่สังคม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
ประเพณีวัฒนธรรมวันสาคัญต่างๆ
2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัตแิ ละความ
เป็นมาของวันสาคัญต่างๆ ในรอบปี
ที่ปฏิบัตกิ ันมา

1-501-23

โครงการถ่ายทอดความรู้
และการแสดงทาง
วัฒนธรรมในเทศกาลงาน
ประเพณี

1. ดาเนินกิจกรรมจานวน 4 กิจกรรม
2. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากกลุ่มนักศึกษาที่จัด
นิทรรศการไทยศึกษา อย่างน้อย 100
คนจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดย
วัดและประเมินผลจากแบบประเมินองค์
ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 100 คน
- มีกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสานึกที่ดสี ู่
สังคม จานวน 3 กิจกรรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
- จานวนกิจกรรม 2 กิจกรรม
ความรู้และความสามารถทางด้าน - จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 100
การแสดงทางวัฒนธรรม
คน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักถึงความสาคัญและรักษา
วัฒนธรรมไทยในรูปแบบของการ
แสดง
3. เพื่อเผยแพร่การแสดงในงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และงานกาชาดจังหวัดพิษณุโลก
และถ่ายทอดความรู้และการแสดง
ทางวัฒนธรรมในพิธีมุฑิตาจิต

ระยะเวลาดาเนิน การ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ย.

ผลผลิต
30,000 1. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสาคัญในการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา
2. ได้เทียนพรรษาที่ผ่านพิธีหล่อเทียน
พรรษา ขนาด สูง 110 ซม. เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 20 ซม. จานวน 5 เล่ม
3. ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับพิธีหล่อเทียน
พรรษา จานวน 1 ชุด

ผลลัพธ์
นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการสาคัญในพิธีการหล่อเทียน
และถวายเทียนพรรษา เพิ่มขึ้นร้อยละ
85

ผลกระทบ
1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา
ที่มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย และทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
2. บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วม
ในกการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย และทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

1. บุคลากรและนักศึกษา มีความรู้เรื่อง การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
กฐิน
ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
กว่าร้อยละ 90
เสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจ
ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 3.2

50,000 1. เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับประเพณีถวายผ้ากฐินแบบ
นิทรรศการ
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม แก่คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา

1. เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับประเพณีถวายผ้ากฐิน
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม แก่คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา

1. เกิดการสืบทอดประเพณีทาง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีชองชาติ และ
พระพุทธศาสนา
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ได้ทากิจกรรมร่วมกัน เกิด
ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน
สถาบัน
3. เป็นการสร้างการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ทาให้นักศึกษาเป็นผู้
ปฏิบัตดิ ว้ ยความรู้อย่างแท้จริง

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
กิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
ความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น (ประเมินจาก
ความรู้ก่อน/หลังเข้าร่วมโครงการ)
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 80
2. นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้จา
การสืบทอดองค์ความรู้จากวิทยากร
เกี่ยวกับนิทรรศการไทยศึกษา ร้อยละ 80

50,000 1. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและ
คณาจารย์ได้สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ไม่น้อยกว่า
350 คน
2. เกิดกิจกรรม จานวน 4 กิจกรรม
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมย้อนวันวาน
กาดหมั้วคัวแลง 2) กิจกรรมสืบสาน
ตานานภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) กิจกรรม
เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมการแสดง และ
4) กิจกรรมการประกวด
ศิลปวัฒนธรรม

1. นักศึกษา สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้ดว้ ยตนเองในกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดขึ้น
และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้รับให้กับผู้ที่สนใจได้
2. นักศึกษาสามารถนาความรู้ใน
บทเรียนมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการจัด
นิทรรศการ ได้อย่างหลากหลาย

1. นักศึกษามีความเข้าใจ เกิดความรัก
หวงแหน และเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง ได้ดาเนินการภายใต้
แผนปฏิบัตริ าชการและแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คะแนนประเมินการจัดกิจกรรมไม่ต่ากว่า ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นตาม
3.50
ระยะเวลาที่กาหนด

30,000 1. กิจกรรมการปลูกข้าว กิจกรรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว และกิจกรรม
การจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
ข้าว
2. ผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าก่าบรรจุถุง
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวเจ้าก่า
และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้
จากการผลิตข้าว

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์อาชีพการผลิตข้าว
รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญของข้าว
ที่มีตอ่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย

นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนาแนวคิดที่ได้จาก
การร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ครอบครัวซึ่งส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจ สังคม
ของท้องถิ่นและประเทศโดยรวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ลาปาง

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความ ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
เข้าใจเรื่อง ”พิธีการ การถวายพระพรชัย ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
มงคล”
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
(ประเมินจากความรู้ก่อน/หลังเข้าร่วม
โครงการ) หลังเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความ
เข้าใจเรื่อง ”พิธีการ การทาบุญตักบาตร”
(ประเมินจากความรู้ก่อน/หลังเข้าร่วม
โครงการ) หลังเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80

20,000 - นักศึกษาสามารถให้ความรู้ และ
สามารถถ่ายทอด ความรู้ดา้ นประเพณี
วัฒนธรรมวันสาคัญต่างๆ ให้กับเพื่อน
และบุคคลในครอบครัวได้
- เกิดกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดี
ในสถาบันพระมหากษัตริย์

- นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย
นิยมไทย ดารงซึ่งความเป็นไทย
- นักศึกษาและบุคลากรมีความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์

- เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จากการดาเนินกิจกรรม
- มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่น
ในสถาบันพระมหากษัตริย์

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ลาปาง

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
ของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
กว่าร้อยละ 80
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ดา้ นถ่ายทอดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ต่ากว่าร้อยละ
80 โดยวัดจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วม
โครงการ

30,000 นักศึกษาและบุคลากร ผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับความรู้และ
ความสามารถทาการแสดงวัฒนธรรม
โชว์ในงานเทศกาล กิจกรรมที่ 1 การ
แสดงทางวัฒนธรรมในงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมที่ 2
งานพิธีมุฑิตาจิต

นักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
และการถ่ายทอดท่าร่ายราสาหรับการ
แสดงทางวัฒนธรรมในงานเทศกาล
และประเพณีตา่ งๆ จานวนไม่น้อยกว่า
100 คน ทั้งบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ
นักศึกษาสามารถทาการแสดงด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ งานพิธี
มุฑิตาจิต ได้อย่างสวยงาม เหมาะสม

กิจกรรมการแสดงที่ส่งผลให้นักศึกษา
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัตเิ พื่อสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ฝึกประสบการณ์
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
เสริมสร้างความสามัคคีในการทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ศิลปวัฒนธรรม
ด้านการแสดงจะดารงอยู่คู่ประเทศสืบ
ต่อไป
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20,000

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
การดาเนินโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
2. นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กว่าร้อยละ 90
หลักการสาคัญในพิธีการหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 85
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ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ เชียงราย
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50,000
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ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ เชียงราย
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50,000
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ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ลาปาง

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

17
รายละเอียด
โครงการหลัก
1-501-24

วั ตถุประสงค์
โครงการตลาดย้อนยุคสืบ 1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
สานวัฒนธรรม ประจาปี สนับสนุน นักศึกษา คณาจารย์
2563
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้รู้และ
เห็นคุณค่าของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่ม
ประสบการณ์จริงด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ต.ค.

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด
- จานวนกิจกรรมตามโครงการ (จานวน 1
กิจกรรม)
- จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1-4 จานวน 25 คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ชั้นปีที่ 1 จานวน
150 คน
อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จานวน 25
คน
- จานวนรายวิชาที่นามาบูรณาการ
จานวนรายวิชาที่นามาบูรณาการ (3
รายวิชา ดังนี้ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)

- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ
80
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ มีความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ระยะเวลาดาเนิน การ

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70

ผลผลิต
10,000 1. นักศึกษามีส่วนร่วมทากิจกรรม
ตลาดย้อนยุคสืบสานวัฒนธรรม
2. นักศึกษามีความรู้ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทย โดยสอดคล้องกับเนื้อหาใน
รายวิชาการ สื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ผลลัพธ์
1. สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม
บูรณาการร่วมกับด้านการเรียนการสอน
2. เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา

ผลกระทบ
นักศึกษามีความตระหนักในคุณค่า
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมมาจัดโครงการ ซึ่งจะ
เกิดผลดีโดยการนามาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรายวิชาการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาวัน และภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ

นักศึกษา บุคลากรและประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากการฝึก
ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านเครื่องจักสานและอาหาร
พื้นถิ่น
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
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ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

1-501-25

โครงการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิษณุโลก

1. เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ - จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้าน
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จานวน 2
เครื่องจักสานและอาหารพื้นถิ่น
กิจกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนได้รับ
ความรู้จากประสบการณ์จริง จาก
การฝึกปฏิบัตแิ ละ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยใน
การบูรณาการระหว่างภูมิปัญญา
ไทยกับความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการแล้วเสร็จตาม
โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ ระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่ากว่า
ของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 80
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ดา้ นอาหารพื้นที่และ
การจักรสาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

15,000 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150
คน มีการดาเนินกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม
คือ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ น
การจักสาน และ กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ดา้ นอาหารพื้นถิ่นในตาบลบ้าน
กร่าง

นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักใน
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และนาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในชุมชน
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-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

1-501-26

โครงการสืบทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาไทย
ประจาปี 2563

1. เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่
เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน และสามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่าง
แท้จริง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ
อาชีพ และเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้โดยที่ไม่ตอ้ งเป็นภาระ
ของสังคม
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาด้านงาน
หัตถกรรม งานประดิษฐ์ของที่ระลึก

- จานวนกิจกรรม 2 กิจกรรม
- จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 50
คน
- จานวนรายวิชาที่นามาบูรณาการ 1
รายวิชา คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต

1.ร้อยละความรู้และความพึงพอใจของ ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ากว่า ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
ร้อยละ 80
กว่าร้อยละ 90
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม
ทักษะการฝึกวิชาชีพและแนวทางการ
สร้างรายได้

10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ดาเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นตระหนักใน
ด้านงานหัตถกรรม งานประดิษฐ์ของที่ ได้ไปถ่ายทอดหรือประกอบอาชีพได้
คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์งานด้าน
ระลึก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ อย่างยั่งยืนและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง หัตถกรรม งานประดิษฐ์ของที่ระลึก
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปัญญาในการดาเนินชีวิต
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10,000

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

1-501-27

โครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
ไทยพื้นถิ่น มทร.ล้านนา
พิษณุโลก

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าเรียน
และควรแก่การศึกษาบารุงรักษาพืช
สมุนไพร รวมทั้งเป็นอุทยานทาง
การศึกษาและบริการพืชสมุนไพรแก่
นักศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชน และผู้สนใจ
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกและให้บริการ
พืชสมุนไพร แก่นักศึกษา คณาจารย์
ศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียง
3. เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
วิธีการนาพืชสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน
2. ได้สวนสมุนไพรที่รวบรวมพันธุ์พืช
สมุนไพร อย่างน้อย 1 แปลง
3. ได้ฐานข้อมูลสมุนไพรและการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร อย่างน้อย 1
เรื่อง

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ละ 80
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80

15,000 1. ได้สวนสมุนไพรที่รวบรวมพันธุ์ไม้
สมุนไพร เพื่อการเรียนรู้เพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
2. นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ประชาชนที่สนใจได้ความรู้ เกี่ยวกับ
การปลูก ขยายพันธุ์ และการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
3. ได้ฐานข้อมูลสมุนไพรและการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร เพื่อ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างถูกต้อง

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและ
ประชาชนที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการใน
แต่ละกิจกรรมเกิดความใส่ใจ ตระหนัก
เห็นความสาคัญ และร่วมมือกันอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพรให้คงอยู่ เกิดฐานการ
เรียนรู้และคลังภูมิปัญญาทางด้าน
สมุนไพรที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้
พัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ได้
ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์พันธุ์ไม้
สมุนไพรหายากให้คงอยู่ เพื่อการศึกษา
และอนุรักษ์ตอ่ ไป

นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้พืชสมุนไพร
เพิ่มมากขึ้น และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง ส่งผลต่อการมีสุข
ภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น เกิด
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรไทยให้เป็นที่
ประจักษ์ และสามารถพัฒนาเป็น
อาชีพธุรกิจที่ยั้งยืนได้

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

1-501-28

โครงการ จัดงานครบรอบ
วันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก

1. เพื่อจัดกิจกรรมร่วมราลึกถึง
- จานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม
ประวัติ ความเป็นมาและ
- จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 100
ความสาคัญของมหาวิทยาลัย อันจะ คน
เป็นการรวมพลังให้เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ และความภาคภูมิใจใน
สถาบันร่วมกัน
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า
ในการสร้างผลงานและเผยแพร่
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
ของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
กว่าร้อยละ 80
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
ไทยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

10,000 มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
จากคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า
ในการสร้างผลงานและเผยแพร่
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาและบุคลากรได้รับทราบ
แนวทางในการศึกษาและการทางาน
ผ่านวัฒนธรรมองค์กร อันจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ

นักศึกษาและบุคลากรร่วมราลึกถึง
ประวัติ ความเป็นมาและความสาคัญ
ของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นการรวม
พลังให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
และความภาคภูมิใจในสถาบันร่วมกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

18
รายละเอียด
โครงการหลัก

วั ตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ความรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณี
ถวายเทียนเข้าพรรษา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักถึงความสาคัญและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ถาวร
3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและปลูก
จิตสานึกที่ดใี นการร่วมกันกระทา
ความดีให้เป็นที่ ประจักษ์แก่ สังคม
และชุมชน

ระยะเวลาดาเนิน การ
ต.ค.

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด

ผลผลิต
10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 100 คนได้
ร่วมกันดาเนินโครงการฯ จนเกิดผล
สาเร็จ ตามโครงการ

ผลลัพธ์
ผลกระทบ
จานวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้
ได้ร่วมกิจกรรมถวายเที่ยนเข้าพรรษา ร่วมมือกันปฏิบัตงิ าน ส่งเสริมให้เกิด
และผ้าอาบน้าฝน
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างรุ่นสู่รุ่น

21,000 1. มีนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้า
ร่วมจานวน 50 คน
2. เกิดฝีพายในการลงสนามแข่งได้
อย่างน้อย 1 สนาม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
โครงการแล้วเสร็จตาม
ประกอบด้วย
ได้รับการจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน
กว่า ร้อยละ 80
- นักศึกษา จานวน 50 คน
2. เกิดการเผยแพร่เกียรติภูมิของ มทร.
ล้านนา น่าน จานวน 1 เรื่อง
3. เกิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ มทร.ล้านนา
น่าน จานวน 1 กิจกรรม

โครงการวัฒนธรรม
1. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็น
อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ล้านนาและสืบสานภูมิปัญาด้าน
ประจาปี 2563
อาหารประจาถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลกรมทร.
ล้านนา น่าน ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
ภาคเหนือ
3. เพื่อสร้างความตระหนักและ
ปลูกฝังจิตสานึกในการเรียนรู้
วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
ของนักศึกษาและบุคลากร มทร.
ล้านนา น่าน

1. จานวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80 คน
2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรม
อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ จานวน 1
กิจกรรม
3. รายการอาหาพื้นเมืองภาคเหนือใน
การจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 รายการ

1. บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนรวมใน
การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
2. ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลแห่เทียนพรรษา
ประจาปี 2563

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
อาจารย์
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน

ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80

1-501-29

โครงการถ่ายทอดความรู้
และการแสดงทาง
วัฒนธรรมในเทศกาลงาน
ประเพณีถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้าฝน

1-501-30

โครงการสืบสานประเพณี 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
การแข่งเรือ ปี 2563
และสืบทอดประเพณีแข่งเรือ ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ดงี าม มีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น ให้คงอยู่คู่
สายน้าน่าน สืบไป
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างฝีพายของมหาวิทยาลัยฯ
ในการลงแข่งในสนามเรือแข่งได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
ประกอบด้วย
- อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน

1-501-31

โครงการเผยแพร่
เกียรติภูมิเนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน

1-501-32

1-501-33

1. เพื่อเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ครบรอบ 83 ปี
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อาจารย์,เจ้าหน้าที่,
นักศึกษา,ศิษย์เก่า, ประชาชน
ภายนอก
3. เพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา

1. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมงานแห่
เทียนจานาพรรษา ของประเพณีไทย
ไว้ให้สืบไป
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
เทศกาลเข้าพรรษา

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการแล้วเสร็จตาม
คน
โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
ของโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ทางวัฒนธรรมและ
ประเพณี การดานา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

- นักศึกษา จานวน 20 คน
- ประชาชนทั่วไป จานวน 25 คน
2. เกิดฝีพายในการลงแข่งขันเรือทาง
จังหวัดน่าน อย่างน้อย 1 สนาม

มีโค้ชมาฝึกสอนเรือพาย แก่คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อไปแข่งขันตาม
สนามแข่งเรือต่างๆ ให้คงอยู่คู่สายน้า
น่าน สืบไป พร้อมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วม
โครงการพายเรือมีสุขภาพแข็งแรง เกิด
การแข่งขัน อย่างน้อย 1 สนาม

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

1. บุคลากร และ นักศึกษา ได้อนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี และมี
วัฒนธรรมแข่งเรือไว้ให้ สืบไป
นักศึกษาที่ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
2. นักศึกษา และ บุคลากร ได้รับ
วัฒนธรรมเรือยาวต่อไป
ความรู้ ความเข้าใจในประเพณีแข่งเรือ
3. ประชาชนได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น
4. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพายเรือ
มีสุขภาพแข็งแรง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

10,000 1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์
เก่า เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อย่างน้อย 100 คน
2. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ,
เจ้าหน้าที่,นักศึกษา,ศิษย์เก่า และ
ประชาชนภายนอก
3. เกิดการเผยแพร่ความรู้เกียรติภูมิ
ของ มทร.ล้านนา น่าน ให้เป็นที่
ประจักษ์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้เชิด
ชูเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา น่าน ซึ่งสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับนโยบายชาติ และผลผลิต
นโยบายที่ 4 : การศึกษา และเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.)กรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะและ
สถาบัน องค์ประกอบที่ 4. การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี และ
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่ร่วม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่
มหาวิทยาลัยได้จัดทาและเกิดความ
สามัคคีระหว่างบุคลากร ของ มทร.
ล้านนา น่าน ไปสู่การทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80 ของแผนงานที่
กาหนด

10,500 1. บุคลากรและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
ประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการ
ประกอบอาหารพื้นเมือง จานวน 2
เมนูอาหาร
3. เกิดความรู้เกี่ยว และทักษะขั้นตอน
การประกอบอาหาร จานวน 2 เรื่อง

1. บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนรวม
ในการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
2. ผู้มาร่วมงานตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน
3. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก
และความสามัคคีระหว่างคนต่างวัย
และวัยเดียวกันในองค์กร

ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนภูมิปัญญา
ด้านอาหารและส่งเสริมสนับสนุนการ
บริโภคอาหารพื้นถิ่นที่มีประโยชน์ตอ่
สุขภาพมากยิ่งขึ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,500

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

7,500 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
อาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จานวน
50 คน นักศึกษา จานวน 50 คน
2. เกิดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จานวน
1 กิจกรรม
3. เกิดการเผยแพร่ความรู้เนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา จานวน 1 เรื่อง

1.บุคลากร และ นักศึกษา ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมงานแห่เทียนพรรษา ของ
ประเพณีไทยไว้ให้ สืบไป
2. นักศึกษา และ บุคลากร ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในประเพณี
เข้าพรรษา

เกิดการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมี
ภาพลักษณ์ที่ดี และคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยได้
จัดทาสืบไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,500

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด อย่างน้อย
ร้อยละ 80

- นักศึกษา จานวน 50 คน
2. เกิดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จานวน 1
กิจกรรม
3. เกิดการเผยแพร่ความรู้เนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา จานวน 1 เรื่อง

1-501-34

โครงการสืบสานประเพณี 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ตานก๋วยสลาก
คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปได้เห็น
ความสาคัญของประเพณีถวายทาน
สลากภัต
2. เพื่ออนุรักษ์ศลิ ปะและวัฒนธรรม
ล้านนา เกี่ยวกับประเพณีถวาย
สลากภัต

- เข้าร่วมโครงการถวายทานก๋วยสลาก ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาการ
อย่างน้อย 1 วัด
เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
50 คน
- เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและบุคลากร ในการเตรียมก๋วย
สลาก จานวน 1 กิจกรรม

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80 โดยนักศึกษา
และบุคลากร ร่วมกันจัดของลง
ในก๋วยสลาก จัดเตรียมก๋วยไป
วัดพร้อมถวายที่วัด

6,000 นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ทานก๋วยสลาก โดยการนาก๋วยสลากไป
ร่วมถวายที่วัดช้างค้า ซึ่งเหมือนกับการ
ทาสังฆทานแต่จัดทาในรูปชลอม(ก๋วย
สลาก) อย่างน้อย 50 คน พร้อมทั้งได้
ลงมือปฏิบัตใิ นการเตรียมงานประเพณี
สลากภัตรแบบมีส่วนร่วมในเชิงประจักษ์

นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ จัดเตรียมก๋วยสลาก
หรือ ร่วมทาบุญในงานถวายทานก๋วย
สลาก

เกิดค่านิยมให้แก่นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มี
ความรู้ประวัตคิ วามเป็นมาของ
ประเพณีถวายสลากภัต(ตานก๋วยสลาก)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

1-501-35

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมผ้าน่าน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 140 คน
ประกอบด้วย
- นักศึกษา จานวน 100 คน
- อาจารย์ /เจ้าหน้าที่ /ศิษย์เก่า จานวน
20 คน
- ประชาชนทั่วไป จานวน 20 คน
2. เกิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 จานวน 1 กิจกรรม
3. เกิดความรู้เกี่ยวกับผ้าน่าน 1 เรื่อง

โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

25,000 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน
2. เกิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที2่ 1 จานวน 1
กิจกรรม
3. เกิดความรู้เกี่ยวกับผ้าน่าน 1 เรื่อง

1. มหาวิทยาลัยได้เครือข่ายเกี่ยวกับ
ผ้าน่าน
2. มหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังจิตสานึก
และความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่นักศึกษา
4. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา
มีอิสระในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ มี
เครือข่าย เป็นศูนย์กลางศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดี และ
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
3. นักศึกษา บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และตัวแทนชุมชน ประชาชน
ผู้สนใจตระหนักถึง
ความสาคัญของการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง

-

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า
บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
ตัวแทนของชุมชน รวมถึงประชาชน
ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน
วัฒนธรรมผ้าน่าน
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
3. เพื่อเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้

ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ได้รับการจากเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การถ่ายทอดความรู้เรื่องวัฒนธรรมผ้า
น่านจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

19
รายละเอียด
โครงการหลัก

ระยะเวลาดาเนิน การ
ต.ค.

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ย.

วั ตถุประสงค์
โครงการพุทธรักษาผูกพัน 1. เพื่อแสดงมุทิตาคารวะและระลึก บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
สานสัมพันธ์มุทิตาจิต
ถึงคุณูปการต่อผู้ครบเกษียณอายุ
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 100 คน ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
ราชการที่ได้ทาคุณประโยชน์ แก่
ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 80
กว่าร้อยละ 90
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน
2. เพื่อถ่ายทอดความและ
ประสบการณ์รู้จากผู้เกษียณสู่
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
3. เพื่อยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดแี ก่บุคลารกร และ
นักศึกษา ต่อไป

ผลผลิต
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
20,000 ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร
การเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดใี น ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นตัวอย่างที่ดี
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเมื่อเข้า การทางานให้กับ บุคลากรและนึก
ให้กับบุคลากร และนักศึกษาใน มทร.
ร่วมโครงการมีความตั้งใจในการทางาน ศึกษา ตั้งใจทางานในหน้าที่ ของตนเอง เพื่อให้ปฎิบัตติ ามแบบอย่างที่ดี
ในการเรียนด้วยความวิระยะ อุตสาหะ
และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต
และได้รับฟังประสบการณ์ ความรู้จาก
การปฏิบัตงิ านในอดีตถึง ปัจจุบันของผู้
เกษียณอายุราชการ

1-501-37

โครงการถ่ายทอดและสืบ
สานองค์ความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม ปี 2563
“เรื่องเครื่องหอมไทย”

1. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสืบ
สานองค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ในการผลิตผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. เกิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อ
เครื่องหอมไทย จานวน 1 กิจกรรม
2. ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม 1 เรื่อง
3. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 50 คน/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการ ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดย
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความ ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
เข้าใจเพิ่มขึ้น (ประเมินจากความรู้ก่อน/
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ (ตามหัวข้อเรื่องที่
อบรม)
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

30,000 1. มีการจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ได้ร่วมทาบุญร่วมกันอันเป็นประเพณีที่
จัดสืบต่อมาของมหาวิทยาลัยฯ ได้
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้
แสดงออกถึงความเคารพ และกตัญญู
กตเวทิตาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจน
สานึกรักในสถาบันการศึกษา

1. นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
2. รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอด
กันมา

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดใี นองค์กร
ด้วยการแสดงถึงความเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
2. ได้สร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ตาก

1-501-38

โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ดา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปี 2563

1. เพื่อจัดกิจกรรมด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของ
นักศึกษาด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 150 คน /กิจกรรม
- เกิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ น
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 2 กิจกรรม

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
กิจกรรม โดย
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น (ประเมินจากความรู้ก่อน/
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ (ตามหัวข้อเรื่องที่
อบรม)
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

20,000 1. มีการจัดกิจกรรมด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นักศึกษาได้มีกิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ และได้รับความรู้ดา้ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยมีการวัดผลการ
ได้รับความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการฯ

1. เกิดการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ดา้ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 นักศึกษาและผู้เข้าร่วมฯ ได้รับ
ความรู้ดา้ นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยมี
การวัดผลการได้รับความรู้ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
เรียนในห้องเรียนมาจัดกิจกรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ตาก

1-501-39

โครงการสืบสานพิธี
บวงสรวงพระวิษณุกรรม
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
มหาวิทยาลัยฯ ปี 2563

1. เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานและ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 100 คน
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อสืบสานและรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีที่สืบทอดกันมา

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
เป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างการรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ใน
คุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- นักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

50,000 1. มีการจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ได้ร่วมทาบุญร่วมกันอันเป็นประเพณีที่
จัดสืบต่อมาของมหาวิทยาลัยฯ ได้
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้
แสดงออกถึงความเคารพ และกตัญญู
กตเวทิตาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจน
สานึกรักในสถาบันการศึกษา

1. นักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
2. รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอด
กันมา

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดใี นองค์กร
ด้วยการแสดงถึงความเคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมของกิจกรรม
2. ได้สร้างขวัญและกาลังใจให้กับ
บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ตาก

1-501-40

โครงการจัดพิมพ์เอกสาร
เพื่อเผยแพร่ความรู้
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อจัดพิมพ์ผลงานวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบสองภาษา
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับสากล

- หนังสือราชมงคลสัญลักษณ์ ฉบับ 2
ภาษา จานวน 500 เล่ม
- วารสารความรู้เวียงเจ็ดลิน ฉบับ 2
ภาษา จานวน 500 เล่ม

ความสมบูรณ์เรียบร้อยของเนื้อหาและ ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
รูปเล่ม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดย
ระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 80
ข้อมูลวิชาการความรู้ ทั้ง 2 เล่ม ได้
และเผยแพร่ความรู้ภายใน
ดาเนินการจัดพิมพ์เป็นฉบับ 2 ภาษา
ระยะเวลา 1 ปี
เพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้วิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบสากลมาก
ยิ่งขึ้น

70,000 มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการ
เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบ 2 ภาษา
จานวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย ความรู้
เกี่ยวกับราชมงคลสัญลักษณ์ ความรู้
เกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน

เกิดการเผยแพร่หนังสือผลงานวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น และได้
เอกสารที่สามารถนามาใช้ในการศึกษา
ให้กับนักศึกษา นักวิชาการ และ
ผู้สนใจมากขึ้น

กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการมากขึ้น เพื่อธารงไว้ซึ่ง
ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมในฐานะ
หน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ได้ทาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยัง
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในวง
กว้างมากขึ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-41

โครงการนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา

1. เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม
Cultural Space
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
วัฒนธรรม ในรูปแบบนิทรรศการ

1. พื้นที่ทางวัฒนธรรม 1 พื้นที่
2. การแสดงนิทรรศการ อย่างน้อย 1
เรื่อง

นิทรรศการมีความครบถ้วนตามการ
ออกแบบ ร้อยละ 80

ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กาหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 (1 กรกฎาคม – 15
กันยายน 2563)

1. เกิดพื้นที่ดาเนินกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม และพื้นที่ในการดาเนิน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา
บุคลากร และคณาจารย์
2. เกิดการเรียนรู้จากนิทรรศการที่จัด
แสดง อีกทั้งยังสามารถเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนสาหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ได้อีกด้วย

นักศึกษาและบุคลกร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิด
ความรู้ความสามารถ อันสามารถ
ประยุกต์ใช้ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและ
สังคมได้ อีกทั้งยังเป็นการสืบทอด
ความรู้ ภูมิปัญญาที่ดไี ว้ให้ยืนยาวต่อไป
ได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

304,063

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-42

โครงการอนุรักษ์และสืบ
ทอดวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
นานาชาติ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมไทยให้
เป็นที่รู้จักในระดับสากล
3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

- นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 50
คน
- จานวนนักศึกษาท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มากกว่าร้อยละ 50 มีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น

- ผู้เข้าร่วมโครงกามีความพึงพอใจไม่ต่า
กว่า 3.5 โดยวัดจากแบบสารวจความ
พึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้นร้อยละ 50
โดยประเมินจาก แบบสอบถาม
- นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 โดยวัด
จากทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อน
และหลังดาเนินโครงการ

- สามารถติดตามประเมินผล
ตามเวลาที่กาหนดภายใน 15
วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
- สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน ภายในเวลาที่
กาหนด 15 วัน หลังเสร็จสิ้น
โครงการ

1. เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2. นักศึกษามีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1-501-36

303,763 1. มีพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
2. เกิดแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

10,000 1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญา
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมล้านนาและสามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

20,000

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

20
รายละเอียด
โครงการหลัก

วั ตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
นักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนาจากภูมิปัญญา
วัฒนธรรมล้านนา จานวน 6 กลุ่ม
ท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดย
การบูรณาการความรู้และทักษะ
ปฏิบัตใิ นรายวิชา
Aesthetics and Personality
Development (BOACC101)
3. เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการ
ความรู้ในด้านการใช้ภาษา เช่น การ
เป็นพิธีกรและทักษะในการสื่อสาร
มาปฏิบัตใิ น สถานการณ์จริง
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอด
ความรู้ และเผยแพร่ให้กับ
ชาวต่างชาติได้

ระยะเวลาดาเนิน การ
ต.ค.

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด

ผลผลิต
10,000 1. นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นักศึกษาได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา
3. นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ในด้าน
การใช้ภาษา เช่น การเป็นพิธีกร ทักษะ
ในการสื่อสาร มาปฏิบัตใิ นสถานการณ์
จริง
4. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า
วัฒนธรรมล้านนา สามารถถ่ายทอด
ความรู้ และเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติ
ได้

ผลลัพธ์
1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม
ล้านนาและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
2. นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมล้านนา
3. หลักสูตรมีรายวิชาที่บูรณาการ
ความรู้ และทักษะปฏิบัตสิ ู่การ
ปฏิบัตงิ านจริง

ผลกระทบ
1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
2. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
Hands-On

นักศึกษาสามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีใน ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ทางด้านการจัดทาบัญชีและการบัญชี
ตามระยะเวลาที่กาหนดไม่ต่า
ต้นทุนสู่การปฎิบัติ เพื่อบริการวิชาการที่ กว่าร้อยละ 75
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม
จานวน 1 ชุมชน โดยจัดทาในรูปแบบ
การอบรมและการให้คานวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์และการจัดทาบัญชี

10,010 1. นักศึกษาสามารถนาความรู้
ภาคทฤษฎีในทางด้านการวางระบบ
และการบัญชีตน้ ทุนสู่การปฎิบัติ
2. เกิดการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม

1. นักศึกษาสามารถนาทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
2. นักศึกษา และอาจารย์ ได้บูรณา
การการเรียนการสอนร่วมกับการ
บริการวิชาการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม
3. เกิดผลงานการจัดทาข้อมูลบัญชีที่
สร้างประโยชน์ตอ่ ตนเองและและชุมชน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
เข้าใจเพิ่มขึ้น (ประเมินจากความรู้ก่อน/ ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงาน
หัตถกรรมลวดลายตกแต่งบนแผ่น
ประกับธรรมใบลานล้านนาได้
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

20,000 1. ได้ส่งเสริมสืบสานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงานหัตศิลป์
ลวดลายตกแต่งบนแผ่นประกับธรรม
ใบลานล้านนา
2. ได้บูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตรทัศนศิลป์
3. ได้พัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพให้กับนักศึกษาทางด้านการ
เรียนการสอนในรายวิชาศิลปะไทย 1
(Thai Art 1) รหัสวิชา BFAVA135

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้าง
ผลงานภาพถ่าย จากความรู้ ความ
เข้าใจจากการเรียนการสอน ที่
บูรณาการเข้ากับงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษา

นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี - การบูรณาการกับกระบวนการในการ ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
ราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการไม่
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
น้อยกว่า 60 คน
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
- การเผยแพร่กิจกรรมทางด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ร้อย
ละ 80

โครงการการสร้างสรรค์
คลิปวีดโี อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรมพื้น
ถิ่นล้านนา

1. เพื่อผลิตสื่อคลิปควีดโี อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา
2. เพื่อบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตรออกแบบ
สื่อสาร
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ตอ่ ไป
ในรูปแบบสื่อวีดโี อ

1. มีคลิปวีดโี อประชาสัมพันธ์เรื่อง วิถี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา
ความยาว 3-5 นาที จานวน 5 คลิป
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตงิ านผลิตสื่อ
จานวน 30 คน

โครงการอาสาพัฒน
สถานศึกษาเพื่อปรับ
สภาพสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มี
จิตอาสา
2. เพื่อให้สถานศึกษา ห้องเรียน
อาคารเรียน มีความสวยงามสร้าง
บรรยากาศในการเรียน
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
คือ นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จานวน
11 คน นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.
วิศวกรรมโทรคมนาคม จานวน 45 คน
และนักศึกษาหลักสูตร ปวส.
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 15 คน

1-501-43

โครงการบูรณาการ
ความรู้ดา้ นสุนทรียศาสตร์
สู่การสืบฮีต สานฮอย
ย้อนรอยล้านนา ครั้งที่ 2

1-501-44

โครงการการเรียนรู้ การ
ปฎิบัตงิ านด้านบัญชี เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและ
วัฒนธรรมชุมชน อาเภอ
แม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้
จาการเรียนการสอนไปบูรณาการกับ
งานด้านศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อจัดการระบบบัญชีและ
คานวณต้นทุนการผลิตของสินค้าใน
ชุมชน

- ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1 จานวน 42
คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 2 จานวน 35
คน
- มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
การเรียนการสอนจานวน 1 วิชา

1-501-45

โครงการสืบสานงาน
หัตถศิลป์ลวดลายตกแต่ง
บนแผ่นประกับธรรมใบ
ลานล้านนา

1. เพื่อส่งเสริมสืบสานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงาน
หัตถศิลป์ลวดลายตกแต่งบนแผ่น
ประกับะรรมใบลานล้านนา
2. เพื่อบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตรทัศศิลป์
3. เพื่อพัฒนาแนวทางด้านการเรียน
การสอนในรายวิชาศิลปะไทย 1
(Thai Art 1) รหัสวิชา BFAVA135
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์
ด้านอื่นๆ

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถกรรม
ลวดลายตกแต่งบนแผ่นประกับธรรมใบ
ลานล้านนา จานวน 1 กิจกรรม
2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัตงิ านหัตถกรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย จานวน 15 คน

1-501-46

โครงการการบูรณาการ
กระบวนการในการ
ดาเนินงานด้านการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน (การ
ประกวดภาพถ่าย)

1-501-47

1-501-48

แบบสารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาที่ สามารถติดตามประเมินผลตาม
เข้าร่วมโครงการในเรื่องการพัฒนาความรู้ เวลาที่กาหนดภายใน 15 วัน
และทักษะปฏิบัติ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
มีคา่ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 4.00
แบบสารวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วม
โครงการในการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
มีคา่ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 4.00

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

1. ความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ดาเนินงาน
2. สามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
และมหาวิทยาลัย ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
และได้รับการยอมรับ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,010

-

คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

1. มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสืบ
สานความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ และภูมิปัญญาล้านนา
ทางด้านงานหัตถศิลป์ลวดลายตกแต่ง
บนแผ่นประกับธรรมใบลานล้านนา
2. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพในการสร้างผลงานหัตถศิลป์
ลวดลายตกแต่งบนแผ่นประกับธรรม
ใบลานล้านนา ที่มีการบูรณาการในชั้น
เรียนในรายวิชาศิลปะไทย 1

1. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์และ
นักศึกษา
2. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ งานหัตถศิลป์ลวดลายตกแต่ง
บนแผ่นประกับธรรมใบลานล้านนา
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผลงานศิลปะ การประกอบ
อาชีพ และถ่ายทอดต่อชุมชนต่อไป

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

-

-

- คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

10,000 1. ได้แนวทางการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับงานศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ดา้ นทักษะ
การถ่ายภาพ

1. การประกวดภาพถ่าย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
2. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการบริการด้านทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. มีการบูรณาการกระบวนการในการ
ดาเนินงานโครงการกับการจัดการ
เรียนการสอนและการผลิตผลงานทาง
วิชาการ

1. การเชื่อมโยง การเรียนการสอนเข้า
กับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. การสร้างชื่อเสียงของสาขาวิชาฯ
คณะ และมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน
3. ประสิทธิผลของผลงานนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล เชื่อมโยงถึงคุณภาพ
การศึกษาทั้งของ สกอ. และ สมศ.
4. ประสิทธิผลของงานนักศึกษา ตอบ
งานอัตลักษณ์ของ มทร.ล้านนา เรื่อง
Hands on WIL
5. นักศึกษามีความเข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณีการแต่งกายแบบล้านนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

- คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ งานผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์
เข้าใจเพิ่มขึ้น (ประเมินจากความรู้ก่อน/ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
กาหนด ร้อยละ 80
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง วิถีชีวิต ประเพณี
วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาได้

30,000 1. ได้คลิปวีดโี อประชาสัมพันธ์เรื่อง วิถี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา
2. ได้บูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตรออกแบบ
สื่อสาร
3. ได้ทาการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ล้านนาให้คงอยู่ตอ่ ไปในรูปแบบสื่อวีดโี อ

1. มีการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อคลิป
วีดโี อประชาสัมพันธ์เรื่อง วิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา
2. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ ในรายวิชาเพื่อผลิตสื่อคลิป
วีดโี อประชาสัมพันธ์เรื่อง วิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนา

1. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์และ
นักศึกษา
2. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ และสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานออกแบบ
สื่อสารได้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

- คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับส่งเสริม
ให้เป็นผู้มีจิตอาสา ผ่านการทากิจกรรม
จิตอาสามาร่วมทาความสะอาดแผนก
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็น
ครูผู้ช่วยสอนกากับดูแลเป็นการฝึกทักษะ
การทางานร่วมกันในหมู่คณะ

3,000 1. นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม จานวน 11 คน นักศึกษา
หลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรม
โทรคมนาคม จานวน 45 คน และ
นักศึกษาหลักสูตร ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
จานวน 15 คน เป็นผู้มีจิตอาสา
2. สถานศึกษา ห้องเรียน อาคารเรียน
มีความสวยงามสร้างบรรยากาศในการ
เรียน
3. นักศึกษามีความสามัคคีในหมุ่คณะ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผู้มีจิตอาสา
2. สถานศึกษา ห้องเรียน อาคารเรียน
มีความสวยงามสร้างบรรยากาศในการ
เรียน
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ทาให้นักศึกษารุ่นน้องหรือรุ่นต่อๆ ไป
เห็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตัวอย่างที่ดี
และส่งผลให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป
อยากทากิจกรรมอาสาที่ดแี บบนี้อีก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

- สามารถดาเนินกิจกรรม/
โครงการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- สามารถติดตามประเมินผล
ตามเวลาที่กาหนด ภายใน 30
วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
- สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน ภายในเวลาที่
กาหนด ภายใน 30 วัน หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ

-

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

21
รายละเอียด

2,000,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

- นักศึกษาได้มีพื้นฐานที่ดที างด้านจิตใจ
ในการประกอบวิชาชีพและดาเนิน
ชีวิตประจาวันต่อไป
- นักศึกษาได้รับการปูพื้นฐานคุณธรรม
ที่ดี
- หลักสูตรได้รับการพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ประชาชนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้อง
การเกษตรมากขึ้น เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
และต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นที่ประจักษ์
และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพธุรกิจที่
ยั่งยืนได้

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

-

-

คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของไทย ได้รับการอนุรักษ์และเกิด
ค่านิยมที่ดงี าม ในการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย

-

-

-

-

-

294,900
ไตรมาส 1

-

-

-

71,640
ไตรมาส 2

-

15,000

-

208,152
ไตรมาส 3

- คณะวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการเกษตร

167,500

นักศึกษาพืชศาสตร์และนักศึกษาสาขาอื่น โครงการแล้วเสร็จตาม
ได้เกิดทักษะในการดานาปลูกข้าว ร้อยละ ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
75

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและ
ประชาชนที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการใน
แต่ละกิจกรรมเกิดความใส่ใจ ตระหนัก
เห็นความสาคัญ และร่วมมือกันอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
จากวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆ ให้คงอยู่
เกิดฐานการเรียนรู้และคลังภูมิปัญญาที่
สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ พัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้ได้ ตลอดจน
เกิดการรักษาวัฒนธรรมประเพณีดา้ น
การเกษตรให้
คงอยูก่ตศึอก่ ไป
1.
บุคลากรและนั
ษา ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
และประชาชนผู้สนใจ ได้มีองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. บุคลากรและนักศึกษา ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
และประชาชนผู้สนใจ ได้ตระหนักใน
คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ส.ค.

218,745

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
250 คน
- กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 2 กิจกรรม

- นักศึกษามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่
ชัดเจน
- นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะที่ดขี อง
นักศึกษาพร้อมหนุนนาให้ดาเนินชีวิตที่
ดีตอ่ ไป
-

ก.ค.

1,034,063

พฤษภาคม - กันยายน 2563

10,000 - นักศึกษาประยุกต์ใช้หลักศาสนา
วัฒนธรรมอันดี เข้ากับการดาเนิน
ชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง โดยการรับ
ฟังแบะร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนา
และวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัตกิ ารสร้าง
สมาธิและประยุกตืใช้ในชีวิตประจาวัน
- นักศึกษามีเจตนคติที่ดใี นการ
ประกอบวิชาชีพถูกต้องตาม
จรรยาบรรณควบคู่ไปกับวัฒนธรรมอัน
ดี จากการเข้ารับฟังและร่วมกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ สร้างเป้าหมายที่ดใี ห้กับ
ตนเอง
- นักศึกษามีความตระหนักเกรงกลัว
โทษของการประพฤติผิด จากการรับ
ฟังประสบการณ์จริงของบุคคลที่อยู่ใน
เรือนจา สร้างความเกรงกลัวต่อโทษ
ของการกระทาผิดเป็นแนวทางในการ
เตือนตน ไม่ให้พลาดพลั้งกระทาผิด
นาไปสู่คณ
ุ ลักษณะที่ดขี องนักศึกษา
ต่อไป
15,000 1. ได้สื่อเผยแพร่ออนไลน์ เพื่อการ
เรียนรู้เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนให้กับ นักศึกษา และปนะชา
ชนที่สนใจ
2. นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และ
ประชาชนที่สนใจได้ความรู้ วัฒนธรรม
การเกษตรและการใช้ประโยชน์
3. ได้สื่อการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
การเกษตร เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างถูกต้อง
15,000 1. บุคลากรและนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 250 คน.
2. มีกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ได้รับการ
อนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม

มิ .ย.

119,152

- การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ 80
- ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
- นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และสืบสานด้าน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ผลกระทบ
ทาให้นักศึกษารุ่นน้องหรือรุ่นต่อๆ ไป
เห็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตัวอย่างที่ดี
และส่งผลให้นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป
อยากทากิจกรรมอาสาที่ดแี บบนี้อีก

พ.ค.

42,500

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน
2. ได้เว็บเพจข้อมูลด้านวัฒนธรรมทาง
การเกษตร อย่างน้อย 1 เรื่อง

ผลลัพธ์
1. นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรม
โยธา จานวน 90 คน เป้นผู้มีจิตอาสา
2. ห้องน้า-ส้วม จานวน 10 ห้อง โรง
ครัว 1 หลัง มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ
3. บริเวณโดยทั่วไปภายในวัดมี
บรรยากาศที่ดี
4. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ

เม.ย.

46,500

โครงการสืบสาน
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
วัฒนธรรมทางการเกษตร บุคลากร เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าได้
ทราบถึงความสาคัญและความ
เป็นมาของวัฒนธรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สื่อสาร
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่
เกี่ยเพื
วกั่อบททางการเกษตรให้
เป็นที่
โครงการทานุบารุง
1.
านุบารุงพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา ส่งเสริม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และ
2. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรเกิดความรัก
หวงแหน ในศิลปวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย
3. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
ดาเนินการเป็นไปตามแผนงาน
ประโยชน์ที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า
ในด้านเจตนคติที่ดใี นการดาเนินชีวิตและ ร้อยละ 10
การประกอบอาชีพ

ผลผลิต
10,000 1. นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรม
โยธา จานวน 90 คน เป็นผู้มีจิตอาสา
2. ห้องน้า-ห้องส้วม จานวน 10 ห้อง
โรงครัว 1 หลัง มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ
3. บริเวณโดยทั่วไปภายในวัดมี
บรรยากาศที่ดี
4. นักศึกษามีความสามัคคีในหมู่คณะ

มี .ค.

-

1-501-51

1-501-52

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ประยุกต์ใช้หลักศาสนา วัฒนธรรม ของกลุ่มเป้าหมาย
อันดี เข้ากับการดาเนิน
ชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นักสึกษามีเจตนคติที่ดใี น
การประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณควบคู่ไปกับวัฒนธรรม
อันดี
3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก
เกรงกลัวโทษของการประพฤติผิด
นาไปสู่คณ
ุ ลักษณะที่ดขี องนักศึกษา

- สามารถดาเนินกิจกรรม/
โครงการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
- สามารถติดตามประเมินผล
ตามเวลาที่กาหนด ภายใน 30
วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
- สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน ภายในเวลาที่
กาหนด ภายใน 30 วัน หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ

ก.พ.

-

โครงการ "ชีวิตดีมี
เป้าหมาย"

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับส่งเสริม
ให้เป็นผู้มีจิตอาสา ผ่านการทากิจกรรม
จิตอาสามาเพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ ศาสน
สถานในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา
รุ่นพี่ที่เป็นครูผู้ช่วยสอนกากับดูแลเป็น
การฝึกทักษะการทางานร่วมกันในหมู่คณะ

ม.ค.

71,640

1-501-50

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
คือ นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรม
โยธา จานวน 90 คน

ธ.ค.

30,100

วั ตถุประสงค์
โครงการจิตอาสาเพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้มี
เสริมสร้างภูมิทัศน์ ศาสน จิตอาสาและจิตสาธารณะ
สถานในจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อให้วัดมีความเป็นระเบียบ
สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย
3. เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดใี ห้กับวัด
4. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
หลักสูตร

พ.ย.

260,000

1-501-49

ต.ค.

เป้าหมาย/ตัวชี้ วัด

4,800

โครงการหลัก

ระยะเวลาดาเนิน การ

1,420,308
ไตรมาส 4
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บทที่ 5
คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผูจ้ ดั ทาแผนปฏิบตั ริ าชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2563
-----------------------------------------------------------------------

1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สมชาติ
หาญวงษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร
ธนพัฒน์ปวงวัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

2. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร
ธารพรศรี
2. นายพิษณุ
พรมพราย
3. นางสายหยุด
สุวัตถี
4. นายศิขรินทร์
บุญจี๋
5. นายชัชวิน
วรปรีชา
6. นายเอกธนัช
ศรีบุญมา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตชรินทร์
จิรสันติธรรม
8. นายธนิตพงศ์
พุทธวงศ์
9. นางสาวรุจิราพร
แสงปวง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์
บางพาน
11. นางสาวนิลวรรณ
ไชยทนุ
12. นายจารุชาติ
กันทาอินทร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์
ยาทะเล
14. นางนาฝน
สุทธิกุญชร
15. นายธนากร
นาเมืองรักษ์
16. นางสาวกาญจนา
ใบวุฒิ
17. นายภีราวิชญ์
ชัยมาลา
18. นายกวินวุฒิ
สุทธนะ
19. นายรัฐพล
ภุมรินทร์พงศ์
20. นายวีระพงศ์
คาชู
21. นางสุขสวรรค์
คาวงศ์
22. นางสาวเมตตา
ตาละลักษณ์
23. นายณัฐวัฒน์
ด้วงฉุน
24. นายวยุกร
เกตุน้อย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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25. นายอานาจ
26. นางนิตยา
27. นางสาวแสงจันทร์
28. นางสาวรจนา
29. นายศักดิ์นรินทร์
30. นางสาววันทนา
31. นางสาวอุไรพร

ชื่นแสงมอญ
เอกบาง
วงค์ขัดนนท์
ราชญา
ชาวงิว
มาลา
ดาวเมฆลับ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

