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ค ำน ำ 

 แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ             
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง 30 กันยำยน 
2564 โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำรและบุคลำกรในกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
ตลอดจนผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศำสตร์ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ในยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงนักศึกษำและ
บุคลำกรให้มี เอกลักษณ์  อัตลั กษณ์  ควำมภำคภูมิ ใจ ในทำงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำล้ ำนนำ 
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหำรและบุคลำกรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ทั้ง
ส่วนกลำง และทุกพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป 

 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
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บทที ่1 
ขอ้มูลทั่วไปของศนูยว์ฒันธรรมศกึษา 

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

1.1 ประวัตคิวามเปน็มา ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วย  

1. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่เชียงราย 

3. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่ล าปาง 

4. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่พิษณุโลก 

5. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่ตาก 

6. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พ้ืนที่น่าน 

7. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

10. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

12. กองพัฒนานักศึกษา 

 

ศูนย์ว ัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แบ่งกลุ ่มงานออกเป็น ๒              

กลุ่มงาน ดังนี้ 

1.  งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา    

2.  งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ 
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1.2 ปรชัญา 
สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

1.3 วสิยัทศัน ์
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่าย อนุรักษ์ ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาสังคมไทยสู่สากล 
 
1.4 พนัธกจิ 

1. เป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 3. ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1.5 อตัลักษณ ์

สืบ ค้นคว้าวิจัยข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ 

สาน ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่สังคม 

สร้าง ความเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

เสริม คุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 

 

1.6 เปา้หมาย 
 1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น

รูปธรรม 

 2. อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

 3. ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสารสนเทศ 

 
1.7 นโยบาย 

1. สร้างเครือข่ายประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2. อนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

 3. ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสารสนเทศ 
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1.8 กลยุทธ ์
 1.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถด้านทักษะเพ่ือสร้างผลงานที่มีคุณค่าแก่องค์กร 

 2.  การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) ของ มทร.

ล้านนา 

 
1.9 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมหลักสูตรที่มีการบูรณาการ ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทักษะ

ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์รวมทั้งทักษะชีวิต กิจกรรมนอกหลักสูตร 

 2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเชิงสร้างสรรค์และการจัดบริการชุมชนที่สร้างจิตส านึก ฟ้ืนฟู 

สงวนรักษา และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพิ่มข้ึน 

 
1.10 วัตถุประสงค์ 

1.  เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เครือข่าย ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค 

 2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.  ปลูกฝังจิตส านักและความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 4.  บูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น รักษา บูรณะและถ่ายทอด ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
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1.11 SWOT ศนูยว์ฒันธรรมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

 

จดุแข็ง (Strength)  

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

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในสาขา

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

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

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
11. วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ อย่างเต็มที่ 

 

จดุอ่อน (Weakness ) 

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

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. ขาดอาคารและพ้ืนที่เฉพาะในการบริหารจัดการกิจการด้านวัฒนธรรม 
4. สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาไม่ให้ความส าคัญในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร 

 

 

 

 

 



P a g e  | 5 

 

โอกาส (Opportunity) 

1. พ้ืนฐานทางด้านสังคมในเขตภาคเหนือ มีการเชื่อมโยงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มิติ ท า
ให้ง่ายต่อการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยให้ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน 

3. เยาวชนรุ่นใหม่ มีความสนใจในการสืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท า
ให้ไม่เกิดปัญหาที่ซับซ้อนในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. การเปิดเสรีทางการค้าบริการและการศึกษา จากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 

2558 
 

อุปสรรค (Threat) 

1. เยาวชนรุ่นใหม่มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ไม่
เหมาะสม 

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมท่ีมาพร้อมกับการศึกษาของชนรุ่นใหม่ 
3. การไม่ได้รับการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในด้าน

นโยบาย 
4. ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากหน่วยงานภายใน ในการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม -

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

คุณธรรมและจริยธรรม 
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1.12 การด าเนนิงานของศนูยว์ฒันธรรมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน              
ที่อยู่ภายใต้การก ากับของส านักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่ส าคัญคือ 

1. เป็นศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการ
ศิลปะและประชุมสัมมนา 

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

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดไปถึงอนุชนรุ่น

หลังมาตรการ/แนวทาง 
     6. ก าหนดและด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

7. ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและเสนอแนะแผนการจัดการ และการพัฒนางานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

สารสนเทศมาใช้ 
 

การด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนงาน ดังนี้ 

 
1.  กลุม่งานบรหิารและวฒันธรรมศึกษา แบง่ออกเปน็ 2 งาน ดงันี ้ 
  1.1 งานบริหารทั่วไป  
          1.1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
          1.1.2 ท าหน้าที่เลขานุการทั่วไป 
          1.1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี 
          1.1.4 จัดท าข้อมูล สถิติ และให้บริการเก่ียวกับฐานข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน 

        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          1.1.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ ตามระเบียบราชการของบุคลากร  

        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          1.1.6 ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือราชการต่าง ๆ ที่มีการร้องขอในการด าเนินงาน 

        ด้านวัฒนธรรม 
          1.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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        1.1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
         1.1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับแผนและงบประมาณ 
  1.1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.1.11 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยง 
  1.1.12 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประสานงาน มทร.ล้านนา ทุกพ้ืนที่ 
  1.2 งานวัฒนธรรมศึกษา 
   1.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนางานศิลปวัฒนธรรม 
   1.2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานถอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
   1.2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 
   1.2.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
2.  กลุม่งานสง่เสริมวฒันธรรมและหอเกยีรตยิศ แบง่ออกเปน็ 2 งาน ดงันี ้

2.1 งานส่งเสริมวัฒนธรรม 
          2.1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการถ่ายทอดและอบรมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
          2.1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการบูรณาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับศาสตร์อ่ืนๆ 
          2.1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานสร้างค่านิยมเพ่ือตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม 
          2.1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานสร้างความเข้มแข็งด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          2.1.5 ด าเนินการเกี่ยวกับงานจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         2.2 งานหอเกียรติยศ 

2.2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2.2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์/คลังสมอง 
          2.2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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บทที ่2 

งบประมาณประจ าปี 2564 

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

 ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงิน
สนับสนุนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 1,005,900 บาท (หนึ่งล้านห้าพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) จากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 640,985.- บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
และงบประมาณเงินแผ่นดิน 364,915.- บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณให้กับ 5 พ้ืนที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้   
 
ล าดับที ่ หนว่ยงาน งบประมาณ (บาท) 

เงนิรายได ้ เงนิแผน่ดิน รวม 
1 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา  345,285.- 254,565.- 599,850.- 
2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11,500.- 7,000.- 18,500.- 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5,300.- 14,700.- 20,000.- 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,600.- 400.- 20,000.- 
5 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000.- 32,000.- 50,000.- 
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 58,850.- 0.- 58,850.- 
7 มทร.ล้านนา เชียงราย 30,000.- 0.- 30,000.- 
8 มทร.ล้านนา ตาก 55,350.- 3,150.- 58,500.- 
9 มทร.ล้านนา น่าน 81,900.- 18,100.- 100,000.- 
10 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 1,800.- 8,200.- 10,000.- 
11 มทร.ล้านนา ล าปาง 13,400.- 26,800.- 40,200.- 

รวม 640,985.- 364,915.- 1,005,900 
 
แผนภาพแสดงสดัสว่นงบประมาณประจ าป ี2564 จ าแนกตามพื้นที ่

 

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
59%

คณะบริหารฯ
2%

คณะวิทยาศาสตรฯ์
2%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
2%

คณะศิลปกรรมฯ
5%

วิทยาลยัฯ
6%

เชียงราย
3%

ตาก
6%

น่าน
10%

พิษณโุลก
1%

ล าปาง
4%

งบประมาณประจ าปี 2564
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บทที ่3 
หลกัการและเหตผุล 

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

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

3.1 วัตถุประสงค์ 

1.  เ พ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ ในคุณค่า  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้ านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

2. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 

3. เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ตนเองและสังคม 
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3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรับรู้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 95 

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

 ตัวชี้วัดที่ 25 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 2 องค์ความรู้ 

 ตัวชี้วัดที่ 26 ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ี
เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 
10 ผลงาน 

 ตัวชี้วัดที่ 27 จ านวนชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วม 6 ชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 28 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน 10 โครงการ/กิจกรรม 
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3.4 ตารางแปลงพนัธกจิ และแผนปฏบิตัิการประจ าป ี2564 ตามประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยุทธข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
สูแ่นวทางการปฏิบตัิอยา่งเปน็รปูธรรมของแผนปฏบิตัริาชการดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 

 

แนวทางการปฏบิตัอิยา่งเปน็
รปูธรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

2563 ของมหาวทิยาลยัฯ 
พนัธกจิ ยทุธศาสตรท์ี ่ กลยทุธ ์

วตัถปุระสงคข์องแผนท านบุ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

แนวทางการด าเนินงาน 

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

2. เผยแพรผ่ลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น
และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผูท้ี่
สนใจ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมยั 
ใหผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อสร้างมลูค่าได ้

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

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

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้าง
การรับรู้ในคณุค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธราชาติ
สิ่งแวดล้อม  
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม
นักศึกษาให้
ประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและ
สังคม  
 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริม
การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การพัฒนาตนเองและ
สังคม 

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรบัรู้          
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 
2. เพื่อส่งเสรมินักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 
 
3. เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วม
ในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสงัคม 

 

    ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษา
และบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ 
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 95 

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

    ตัวช้ีวัดที่ 25 : จ านวนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาลา้นนา 
และทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 2 
องค์ความรู ้

    ตัวช้ีวัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม และมีการน าไปใช้
ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 10 
ผลงาน 
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แนวทางการปฏบิตัอิยา่งเปน็
รปูธรรมตามแผนปฏบิตักิารประจ าป ี

2563 ของมหาวทิยาลยัฯ 
พนัธกจิ ยทุธศาสตรท์ี ่ กลยทุธ ์

วตัถปุระสงคข์องแผนท านบุ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

    ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนชุมชนที่น า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วม 6 ชุมชน 

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

 



P a g e  | 13 

 

บทที ่4 
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี 

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

แผนปฏบิตัริาชการด้านท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 แผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 
– 2565 ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2562 ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พันธกิจที่ 4 จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างนักศึกษา
และบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ตั้งค่า
เป้าหมายบรรลุผลส าเร็จของตัวชี้วัดแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องใช้งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแผนงานทั้งสิ้น 1,005,900 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัชี้วดั 
คา่เปา้หมาย 

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

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

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรบัรู้          
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 
2. เพื่อส่งเสรมินักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม 
 

    ตัวช้ีวัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจในศลิปวัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาล้านนา และ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

    ตัวช้ีวัดที่ 24 : จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาลา้นนาและ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา  

ร้อยละ 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 

95 
 
 
 

25 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์ วตัถปุระสงค ์ ตวัชี้วดั 
คา่เปา้หมาย 

หนว่ยนบั จ านวน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม  
 
กลยุทธ์ที่ 3.3 : ส่งเสริมการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาตนเองและ
สังคม 

3. เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วม
ในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการพัฒนาตนเองและสงัคม 

 

    ตัวช้ีวัดที่ 25 : จ านวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  

    ตัวช้ีวัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม  

    ตัวช้ีวัดที่ 27 : จ านวนชุมชนที่น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดย
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม  

    ตัวช้ีวัดที่ 28 : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และผูเ้รียน  

องค์
ความรู ้

 
 

ผลงาน 
 
 
 
 
 

ชุมชน 
 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

10 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ จ านวนงบประมาณ จ านวนตวัชีว้ดั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มเีอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1,005,900 บาท 6 ตัวชี้วัด 

รวมทัง้สิน้ 1,005,900 บาท 6 ตวัชีว้ดั 
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รหัสโครงการ ช่ือโครงการ/กิจกรรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงงบประมาณ
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64

2-572-00-01 โครงการนิทรรศการ
กระทง มทร.ล้านนา ใน
ประเพณีย่ีเป็งประจ าปี 
2563

1. เพ่ือจัดนิทรรศการรถกระทงของ
มหาวิทยาลัย ในงานประเพณีย่ีเป็ง 
เชียงใหม่ 2563 เผยแพรต่อ
สาธารณชน
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
 ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และสืบสานงานประเพณีโดยจิตอาสา
3. เพ่ือสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัย 
จัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รถกระทงของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัด
แสดงในงานประเพณีย่ีเป็ง เชียงใหม่ 
2563 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่

นักศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่าในงาน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมในการ
จัดท ารถกระทงและเผยแพร่ในประเพณีย่ี
เป็ง เชียงใหม่ 2563

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100

         187,120         -    187,120         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

2-572-00-02, 
1-405-01-01

โครงการจัดเตรียม
โครงสร้างและ
องค์ประกอบรถกระทง 
มทร.ล้านนา เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง 
พ.ศ.2564

1. เพ่ือออกแบบวางแผนจัดเตรียม
ท าขบวนแห่ และจัดท าโครงการ
สร้างรถกระทงของมหาวิทยาลัย ใน
งานประเพณีย่ีเป็ง เชียงใหม่ 2564
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
 ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
3. เพ่ือเตรียมสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัย 
เพ่ือแสดงต่อสาธารณชน

โครงสร้างตัวรถกระทงและส่วนประกอบ
รถกระทงส าหรับใช้ประกอบเป็นตัวรถ
เพ่ือร่วมขบวน ในประเพณีย่ีเป็ง ประจ าปี
 2564 จ านวน 1 ชุด

นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนในการจัดท า
โครงสร้างตัวรถกระทงและส่วนประกอบ
รถกระทงส าหรับใช้ประกอบเป็นตัวรถ
เพ่ือร่วมขบวนในประเพณีย่ีเป็ง ประจ าปี 
2564 ท้ัง 3 คณะ

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

         300,000         -           -           -           -           -           -           -           -           -    300,000         -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

1-405-01-02 โครงการการจัดเก็บ
ความรู้ข้ันตอนการจัดท า
รถและขบวนกระทง 2564

.1 เพ่ือด าเนินการจัดเก็บและถอด
องค์ความรู้ ภายใต้กระบวนการและ
ข้ันตอนการท ารถกระทงและขบวน
กระทง มทร.ล้านนา ประจ าปี 2564
2. เพ่ือสร้างผลงานจากการจัดเก็บ
และถอดองค์ความรู้ในรูปแบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีได้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

1. ความรู้ 1 เร่ือง
2  เอกสารในรูปแบบดิจิทัล 1 ชุด

เน้ือหาสาระเป็นไปตามสารบัญครบถ้วน
ร้อยละ 80

ด าเนินตามเป้าหมายตาม
ก าหนดเวลาร้อยละ 80

            6,160         -           -           -           -           -           -           -       6,160         -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

2-572-00-03, 
1-405-01-03

โครงการสืบสานความรู้
ประเพณีปีใหม่เมือง

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และสืบสาน
ประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา
2. เพ่ือส่งเสริมในการเห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่
เมือง จ านวน 3 กิจกรรม โดยการ
เผยแพร่ความรู้ให้นักศึกษา บุคลากร 
มทร.ล้านนา และอาจารย์อาวุโส

1. มีข้อมูลในการเผยแพร่ครบตาม
กิจกรรมในประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์
ล้านนา จ านวน 1 ชุด           อันได้แก่ 
วันมหาสงกรานต์ วันเนา วันเถลิงศก 
และวันปากปี โดยการเผยแพร่ความรู้
ประเพณีปีใหม่เมืองท่ีถูกต้องตาม
ประเพณีล้านนา ผ่านทางการสแกนคิว
อาร์โค้ด
2. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
เสริมสร้างให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

           11,500         -           -           -           -           -           -      11,500         -           -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

โครงการหลัก

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์

รายละเอียด
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

2-572-00-04, 
1-405-01-04

โครงการสร้างความ
เข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ประเพณี 12 
เดือน ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา 
มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2564
2. เพ่ือให้บุคลากร และนักศึกษา
ได้รับความรู้เก่ียวกับการประกอบ
พิธีทางพุทธศาสนา
3. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษา ได้
ศึกษาและเรียนรู้นอกสถานท่ี ใน
กิจกรรมประเพณีท่ีเกิดข้ึนจริง
4 เพ่ือสืบทอดประเพณีการไหว้พระ
ธาตุของล้านนา (ชุธาตุ)

1. เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 12 เดือน 1 ชุด
2. เอกสารเผยแพร่ความรู้การประกอบ
พิธีทางพุทธศาสนา 1 ชุด
3. กิจกรรมการไหว้พระธาตุ 1 กิจกรรม 
และเอกสารประกอบความรู้ 1 ชุด

เน้ือหาสาระเป็นไปตามสารบัญครบถ้วน
ร้อยละ 80

ด าเนินตามเป้าหมายตาม
ก าหนดเวลาร้อยละ 80

           14,285         -           -           -           -           -       8,235         -       6,050         -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

1-405-01-05 โครงการจัดท าวารสาร
ทางศิลปวัฒนธรรม “เวียง
เจ็ดลิน” ปีท่ี 11

1. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมภารกิจของ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ต่อสังคมในวงกว้าง 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา มี
เอกสารในการศึกษาความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน

 -  วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีท่ี 11 ในรูปแบบ
เอกสารดิจิทัล 1 ชุด

ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสาร ได้
ตามก าหนด

ภายในระยะเวลา ท่ีก าหนด
ร้อยละ 80

            1,400         -           -           -           -           -           -           -       1,400         -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

2-572-00-05, 
1-405-01-06

โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา คร้ังท่ี 20
“ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบ
สานมรดกภูมิปัญญาของ
แผ่นดิน”

1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการรับรู้ใน
คุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินผ่านการแสดงออก
2. เพ่ือแสดงศักยภาพด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
3. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง
ความเข้มแข็ง ด้านศิลปวัฒนธรรม
ในกลุ่มเครือข่าย

จ านวนคร้ังท่ีด าเนินโครงการ 1คร้ัง 
กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 1 
กิจกรรม  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยนักศึกษา 36 คน อาจารย์ 2
 คน และเจ้าหน้าท่ี 4 คน

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมชุดการ
แสดง“ฟ้อนผางประทีสบูชา ฆาติกา
พรหม” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

           38,850         -           -           -           -           -           -           -           -      38,850         -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

2-572-00-06 โครงการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1. เพ่ือทบทวนและถ่ายทอดแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564
2. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับ
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มทร.ล้านนา

- เกิดกิจกรรมเพ่ือทบทวนและถ่ายทอด
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2564 และวางแผนกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 1 กิจกรรม
- เกิดกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจ านวน 1 กิจกรรม
-  คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
เข้าร่วมโครงการจ านวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ ต่อประโยชน์ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด โดยวัดจากแบบ
ประเมินก่อนและหลังอบรม

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

                 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

2-572-00-07, 
1-405-01-07

โครงการคลังความรู้
วัฒนธรรม มทร.ล้านนา :
 พรรณไม้วัฒนธรรม ใน 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่

1 เพ่ือด าเนินการจัดเก็บความรู้เร่ือง
พรรณไม้ในวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี มทร.
ล้านนา เชียงใหม่
2. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ืองพรรณไม้
ในวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ ผ่านส่ือดิจิทัล ให้กับ
นักศึกษา  บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 

1. ความรู้ 1 เร่ือง
2. เอกสารในรูปแบบดิจิทัล 1 ชุด

เน้ือหาสาระเป็นไปตามสารบัญครบถ้วน
ร้อยละ 80

ด าเนินตามเป้าหมายตาม
ก าหนดเวลาร้อยละ 80

            4,900         -           -           -           -           -           -           -       1,000     2,500     1,400         -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

2-572-00-08, 
1-405-01-08

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันวิสาขบูชา

1. เพ่ือสืบทอดประเพณีเน่ืองในวันวิ
สาขบูชา
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางด้านงานศิลปวัฒนธรรม
3. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับประเพณีวัน
วิสาขบูชา และงานไหว้สาป๋ารมี
เตียวข้ึนดอย

จ านวนคร้ังท่ีด าเนินโครงการ 1 คร้ัง 
จ านวนเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
6 หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู้โดยวัดผลจากการท าแบบทดสอบ 
  Pre - Test และPost – Test เข้าร่วม
กิจกรรม

เผยแพร่กิจกรรมภายใน 1 ปี             5,735         -           -           -           -           -           -           -       5,735         -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

1-405-01-09 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันเข้าพรรษา

1. เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้สืบทอดประเพณี
เน่ืองในวันเข้าพรรษา
2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยฯ 
ในกิจกรรมทางด้านงาน
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯ ได้รับประสบการณ์จริงเก่ียวกับวัน
เข้าพรรษา

จ านวนคร้ังท่ีด าเนินโครงการ 1 คร้ัง 
จ านวนเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
11 หน่วยงาน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ท่ีได้รับ ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้เก่ียวกับความ
เป็นมาและความส าคัญของวันเข้าพรรษา
 และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในฐานะ
พุทธศาสนิกชน ในช่วงวันเข้าพรรษา 
ผ่านกิจกรรมโดยได้รับประสบการณ์จริง
ในงานกิจกรรมตามประเพณี

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดและ
เผยแพร่กิจกรรมภายใน 1 ปี

           29,900         -           -           -           -           -           -           -           -           -    29,900         -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 มทร.ล้านนา

2-572-00-09, 
1-405-01-10

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถ่ิน 
ประเพณีสักการะกู่เจ้า
หลวงเชียงใหม่ ประจ าปี 
2564

1. เพ่ือสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
2. เพ่ือร่วมร าลึกถึงบุคคลส าคัญ และ
เหตุการณ์และสถานท่ีในอดีต
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวน 1 โครงการ และท าการเผยแพร่
ผ่านเวปไซต์ คณะบริหารธุรกิจ/
มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจ
ต่อประโยชน์ท่ีได้รับอยู่ในระดับดีมาก  คิด
เป็นร้อยละ 80

1. สามารถด าเนินกิจกรรม/
โครงการแล้วเสร์จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
2. สามารถด าเนินโครงการและ
เผยแพร่ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด
3. ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเข้า
ชมเวปไซต์โครงการส่งเสริม
งานประเพณีท้องถ่ิน ประเพณี
สักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ 
ได้ตลอดเวลา
4. สามารถรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมภายในเวลา 15
 วัน หลังจากเสร็จส้ินโครงการ

           18,500         -           -           -           -           -           -      18,500         -           -           -           -           -   คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

1-405-01-11 โครงการสืบสานศิลปะบน
ตาลปัตร ด้วยเทคนิคลาย
ค าล้านนา

1. เพ่ือส่งเสริมสืบสานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงาน
หัตถศิลป์ศิลปะบนตาลปัตร ด้วย
เทคนิคลายค าล้านนา 
2. เพ่ือบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตรทัศนศิลป์
3. เพ่ือพัฒนาแนวทางด้านการเรียน
การสอนในรายวิชา ลายค าล้านนา 
(Laikam Lanna) รหัสวิชา 
BFAVA151
4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ท่ีสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์
ด้านอ่ืน ๆ

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถกรรม
ศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายค า
ล้านนา จ านวน 1 กิจกรรม
 2) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย จ านวน 10 คน

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน (ประเมินจากความรู้ก่อน/
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผล
งานหัตถกรรมศิลปะบนตาลปัตร ด้วย
เทคนิคลายค าล้านนาได้
 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละของงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80

           20,000         -           -           -           -           -           -           -           -      20,000         -           -           -   คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

2-572-00-10, 
1-405-01-12

โครงการบูรณาการองค์
ความรู้ เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรม
ภายใน วัดบ้านหลุก 
จังหวัดล าปาง ในวิชา
สถาปัตยกรรมไทยพ้ืนถ่ิน 
และวิชาออกแบบศิลปะ
และงานฝีมือท้องถ่ิน

1.  เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ใน
ห้องเรียนไปสู่การสร้างฐานข้อมูล 
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ภายใน และการสร้างโมเดล 3 มิติ
2.  เพ่ือส่งเสริม กิจกรรมการเรียน
การสอน งานวิจัย การบริการบัณฑิต
  ไปสู่การค้นคว้า เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม
ภายใน และการก่อสร้างโมเดล 3 มิติ
3.  เพ่ือสร้างฐานข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมในงาน
สถาปัตย์และเคร่ืองใช้ประกอบ
พิธีกรรม
4.  เพ่ือสร้างแบบจ าลองสามมิติทาง
สถาปัตยกรรมภายใน

อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ  4 คน , 
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ศิษย์
เก่า และวิทยากร/นักออกแบบ

1) นักศึกษาได้จัดท าฐานข้อมูลและ
โมเดลสามมิติเพ่ือเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายในวัดบ้าน
หลุก อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน

ระยะเวลา 5 วัน            30,000         -           -           -           -           -      30,000         -           -           -           -           -           -   คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2-572-00-11, 
1-405-01-13

โครงการการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง
ล้านนา

1. เพ่ือสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 และเสริมสร้างให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ก้าวสู่
ศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้ชีวิต
3. เพ่ือเป็นการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 จากกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
 คือ นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ จ านวน 25 คน

- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูในด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
- สามารถน าวิชาชีพท่ีเรียนมาสู่การ
ปฏิบัติการทางด้านการผลิตส่ือการสอน
- พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการจากการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

- สามารถด าเนินกิจกรรม/
โครงการให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
- สามารถติดตามประเมินผล
ตามเวลาท่ีก าหนด ภายใน 30 
วัน หลังจากเสร็จส้ินโครงการ
- สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ภายในเวลาท่ี
ก าหนด ภายใน 30 วัน หลัง
เสร็จส้ินโครงการ

           20,000         -           -           -           -           -           -           -      20,000         -           -           -           -   คณะวิศวกรรมศาสตร์

2-572-00-12, 
1-405-01-14

โครงการสืบสานพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือการ
เรียนรู้สู่การดูแลสุขภาวะ
ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและศิษย์เก่าได้
ตระหนัก เห็นความส าคัญของการ
ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไปใช้
เพ่ือการดูแลสุขภาพ ท้ังคน พืช สัตว์
และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนร่วมมือกัน
อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรไทยให้คงอยู่สืบไป
2. เพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้สมุนไพร
พ้ืนบ้าน โดยการจัดท า “แปลง
สมุนไพรพูดได้” 
3. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของ
วิธีการน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ     100    คน
2. ได้แปลงพืชสมุนไพรพูดได้ 1 แปลง

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ    
ร้อยละ 80

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดร้อยละ 80

           20,000         -           -           -           -           -           -           -      11,500     8,500         -           -           -   คณะวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

 พิษณุโลก

2-572-00-13 โครงการฝึกอบรมเชิง
วิชาการเร่ือง “พลังคนรุ่น
ใหม่กับการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันฝุ่น
 PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่”

1. เพ่ือจัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้
บุคลากรและนักศึกษา เกิดการรับรู้
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกัน
 ฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม
 ท่ีด ารงชีพอยู่
3. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ได้บันทึกองค์
ความรู้ท่ีได้รับและน าไปเผยแพร่ใน
ช่องทางใด ช่องทางหน่ึง

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. จ านวนบุคลากรและนักศึกษา ได้
เผยแพร่องค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ใน
ช่องทางใดช่องทางหน่ึง (ไม่น้อยกว่า 160
 คน)
3. จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับจากวิทยากร
สู่บุคลากรและนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ไม่
น้อยกว่า 200 ฉบับ)

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของ
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
2. ผลประเมินความพึงพอใจ “โครงการมี
คุณภาพโดยรวม” ในระดับมากท่ีสุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ด าเนินการส าเร็จในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

           24,500         -           -           -           -           -           -           -           -           -      24,500         -           -   วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

2-572-00-14 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง “รับรู้
หัตถกรรมท้องถ่ิน โคม
ล้านนา สร้างคุณค่า วิถี
ล้านนา”

1. เพ่ือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
บุคลากรและนักศึกษา ต่อการรับรู้
หัตถกรรมท้องถ่ินในการท าโคม
ล้านนา
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกันสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการท าโคมล้านนา
3. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ได้บันทึกองค์
ความรู้ท่ีได้รับและน าไปเผยแพร่ใน
ช่องทางใด ช่องทางหน่ึง

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. กิจกรรมย่อยต่างๆในโครงการ มี
นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมครบทุก
กิจกรรม
3. จ านวนบุคลากรและนักศึกษา และ
เผยแพร่องค์ความรู้และช้ินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ในช่องทางใดช่องทางหน่ึง
4. จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับจากวิทยากร
สู่บุคลากรและนักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของ
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
2. ผลประเมินความพึงพอใจ “โครงการมี
คุณภาพโดยรวม” ในระดับมากท่ีสุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ด าเนินการส าเร็จในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

           34,350         -           -           -           -           -           -           -           -           -      34,350         -           -   วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ

2-572-00-15 โครงการข่วงวัฒนธรรม
ล้านนา สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างหลัง
เลิกเรียนร่วมท ากิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพ่ือให้เป็นการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3. เพ่ือให้บุคลากร และนักศึกษามี
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา

1. จ านวนคร้ังท่ีด าเนินโครงการ 1 คร้ัง
 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
 315 คน (คิดจากร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 
เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3)
 3. กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม ดังน้ี
- กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วัฒนธรรม
- การประกวดกาดหม้ัวครัวแลง
- การประกวดดนตรีโฟล์คซองค าเมือง

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
 2. บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา โดย
วัดผลการจากการท าแบบทดสอดความรู้
ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ
 3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 กลยุทธ์
ท่ี 3.1

การด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90

           30,000         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      30,000 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 พ้ืนท่ี เชียงราย

2-572-00-16, 
1-405-01-15

โครงการวันวัฒนธรรม 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากร
และคณาจารย์ได้สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินของไทยและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2. เพ่ือจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสืบ
สานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3. เพ่ือสร้างเสริมวิชาชีพให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้าได้

1. ด าเนินกิจกรรมจ านวน  4  กิจกรรม
2. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากกลุ่มนักศึกษาท่ีจัด
นิทรรศการไทยศึกษา  อย่างน้อย 100 
คนจากผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด  โดย
วัดและประเมินผลจากแบบประเมินองค์
ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้/ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน (ประเมินจาก
ความรู้ก่อน/หลังเข้าร่วมโครงการ) 
1)  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร้อยละ  80  
2)  นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้จา
การสืบทอดองค์ความรู้จากวิทยากร 
เก่ียวกับนิทรรศการไทยศึกษา  ร้อยละ  
80

ร้อยละของงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80

           40,200         -           -           -           -           -           -           -           -           -      40,200         -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 พ้ืนท่ี ล าปาง

2-572-00-17, 
1-405-01-16

โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาไทยการ
ท าผ้ามัดย้อม

1. เพ่ือส่งเสริมการฝึกวิชาชีพท่ี
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสืบสานภูมิปัญญา

-  จ านวนกิจกรรม 1 กิจกรรม
-  จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 50
 คน
-  จ านวนรายวิชาท่ีน ามาบูรณาการ 1 
รายวิชา คือ รายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต 

1.ร้อยละความรู้และความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม
ทักษะการฝึกวิชาชีพและแนวทางการ
สร้างรายได้
3.ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย การท าผ้า
มัดย้อม จ านวน 1 เร่ือง

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90

           10,000         -           -           -           -           -           -           -           -      10,000         -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 พ้ืนท่ี พิษณุโลก
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

2-572-00-18 โครงการสืบสานประเพณี
การแข่งเรือ ปี 2564

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ 
และสืบทอดประเพณีแข่งเรือ ซ่ึงเป็น
ประเพณีท่ีดีงาม มีความเป็น
เอกลักษณ์โดด เด่น ให้คงอยู่คู่
สายน้ าน่าน สืบไป
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. เพ่ือสร้างฝีพายของมหาวิทยาลัยฯ
 ในการลงแข่งในสนามเรือแข่งได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 130 คน 
ประกอบด้วย  
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จ านวน 10 คน 
นักศึกษาฝีพาย จ านวน 20 คน 
นักศึกษาท่ีเป็นกองเชียร์ จ านวน 50 คน 
นักศึกษาชมรมดนตรี จ านวน 10 คน  
ประชาชนท่ัวไป จ านวน 40 คน
2. เกิดฝีพายในการลงแข่งขันเรือทาง
จังหวัดน่าน อย่างน้อย 5 สนาม

มีโคชมาฝึกสอนเรือพาย แก่คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา  เพ่ือไปแข่งขันตาม
สนามแข่งเรือต่างๆ   ให้คงอยู่คู่สายน้ า
สืบไปพร้อมท้ังเพ่ือประชาสัมพันธ์
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วม
โครงการพายเรือมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึง
สอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบายชาติ 
และผลผลิต นโยบายท่ี 4 สอดคล้องกับ
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)กรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
องค์ประกอบท่ี 4.

โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด อย่างน้อย 
ร้อยละ 80

           50,000         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      50,000 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 พ้ืนท่ี น่าน

2-572-00-19, 
1-405-01-17

สืบสานและเผยแพร่องค์
ความรู้ประเพณีทางด้าน
พระพุทธศาสนา ประจ าปี
งบประมาณ 2564

1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับประเพณีถวายผ้ากฐิน 
ในรูปแบบ บวร  (บ้าน วัด โรงเรียน)
2. เพ่ือปลูกผังค่านิยมและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักใน
คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา
3. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาล้านนา

- นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภาคเอกสาร
และบรรยาย 1 กิจกรรม
- นิทรรศการแบบมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม
- ผู้เข้าร่วมจัดท านิทรรศการ 50 คน
- ผู้เข้าร่วมเย่ียมชมบูทนิทรรศการ 200 
คน

เกิดช้ินงานจากการเรียนรู้ฝึกฝน โดย
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและชุมชน
 แบบมีส่วนร่วม ในรายละเอียดเคร่ืองอัฐ
บริขาล และบริวาร เคร่ืององค์กระฐิ
นตามจารีดประเพณีแต่ด้ังเดิมสืบต่อกันมา

ด าเนินการและเผยแพร่ชุดองค์
ความรู้ เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบ
นิทรรศการและส่ือออนไลน์
ประเภทต่างๆ

           50,000         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -      50,000 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 พ้ืนท่ี น่าน

2-572-00-20, 
1-405-01-18

โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ปี 2563

1. เพ่ือจัดกิจกรรมด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน
2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของ
นักศึกษาด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 150 คน /กิจกรรม  
- เกิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  จ านวนอย่างน้อย 1 กิจกรรม

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม โดย
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน (ประเมินจากความรู้ก่อน/
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ (ตามหัวข้อเร่ืองท่ี
อบรม) อย่างน้อย 3 ผลงาน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละของงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80

           58,500         -           -           -           -           -           -           -           -           -      20,100    38,400         -   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 พ้ืนท่ี ตาก

1,005,900     
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*หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
187,120                           

โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังท่ี 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก สกอ. จ านวน 41,390.- บาท (ส่ีหม่ืนหน่ึงพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และขออนุมัติ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 38,850.- บาท (สามหม่ืนแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 80,240.- บาท (แปดหม่ืนสองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
38,235                            161,695                           618,850                           
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บทที ่5 

คณะกรรมการด าเนนิงานดา้นท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

ผูจ้ดัท าแผนปฏิบตัริาชการดา้นท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม 
ประจ าปงีบประมาณ 2564  

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

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1. รองศาสตราจารย์สมชาติ   หาญวงษา  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน  รองประธานกรรมการ 
     
 2. คณะกรรมการด าเนนิงาน ประกอบด้วย 
1. นายยุรธร   จีนา   กรรมการ 
2. นายเอกธนัช   ศรีบุญมา  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตชรนิทร์ จิรสันติธรรม  กรรมการ 
4. นายสุพจน์   ใหม่กันทะ  กรรมการ 
5. นายธนิตพงศ์   พุทธวงศ์   กรรมการ 
6. นางสาวรุจิราพร  แสงปวง   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ บางพาน   กรรมการ  
8. นายจารุชาติ   กันทาอินทร์  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล   กรรมการ 
10. นางน  าฝน   สุทธิกุญชร  กรรมการ 
11. นายสุริยะ   พิจารณ์   กรรมการ 
12. นางสาวภาวิณี  ค าม่วง   กรรมการ 
13. นางสาวกาญจนา  ใบวุฒิ   กรรมการ 
14. นายคทาชา   ศรีฟ้าเลื่อน  กรรมการ 
15. นายภีราวิชญ ์  ชัยมาลา   กรรมการ 
16. นายกวินวุฒิ   สุทธนะ   กรรมการ 
17. นายรัฐพล   ภุมรินทร์พงศ์  กรรมการ 
18. นายวีระพงศ์   ค าชู   กรรมการ 
19. นายสุพจน์   ดีอ่ินค า   กรรมการ 
20. นายอภิเดช   กรรณิกา  กรรมการ 
21. นายณัฐวัฒน์   ด้วงฉุน   กรรมการ 
22. นายอ านาจ   ชื่นแสงมอญ  กรรมการ 
23. นางนิตยา   เอกบาง   กรรมการ 
24. นางสาวแสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์  กรรมการ 
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25. นายพิษณุ   พรมพราย  กรรมการ 
26. นางสาวทิน   อ่อนนวล  กรรมการ 
27. นางสายหยุด   สุวัตถ ี   กรรมการ 
28. นายศิขรินทร์   บุญจี๋   กรรมการ 
29. นายประเสริฐ  อุประทอง  กรรมการ 
30. นางสาวรจนา  ราชญา   กรรมการ 
31. นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ ว    กรรมการ 
32. นางสาววันทนา  มาลา   กรรมการ 
33. นายปฏิภาณ   โลราช   กรรมการ 
34. นางสาวหทัยรัตน์  อเนกอุทัย  กรรมการ 
35. นายปฎิภาณ   นามแสง   กรรมการ 
36. นางสาวพิมพ์พิศา  เทียนเย็น  กรรมการ 
37. นายเกียรติศักดิ์  มหาวรรณ์  กรรมการ 
38. นางสาวภานุชาท  แก้วพรหม  กรรมการ 
39. นางสาวปวัน   จงสวัสดิ์    กรรมการ 
40. นายชลแดน   เปี้ยวโต    กรรมการ 
41. นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ  กรรมการและเลขานุการ 
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