แผนปฏิบตั ิราชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)
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คำนำ
แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจำปี
งบประมำณ 2564 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 2563 ถึง 30 กันยำยน
2564 โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำรและบุค ลำกรในกำรกำหนดโครงกำร/กิ จกรรม ตัวชี้วัด 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 ทั้งนี้ ได้มีกำรปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรม ใน
แผนงำนด้ำนทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบของกำรปฏิบัติงำนและสร้ำงแนวทำงควำม
ปลอดภัยในกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยฯ ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกัน
กำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ ำนนำ หวัง เป็นอย่ำงยิ่ง ว่ำ แผนปฏิ บั ติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหำรและบุคลำกรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ ทั้ง
ส่วนกลำง และทุกพื้นที่ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิ บัติ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนทำนุ บำรุง ศิ ล ปวัฒนธ 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
กุ ม ภาพั น ธ์ 2550 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 17 (6) แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ มหาวิท ยาลั 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 เป็น
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
7. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
12. กองพัฒนานักศึกษา
ศู น ย์ ว ั ฒ นธรรมศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ได้ แ บ่ ง กลุ ่ ม งานออกเป็ น ๒
กลุ่มงาน ดังนี้
1. งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา
2. งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ
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1.2 ปรัชญา
สร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมไทย
1.3 วิสยั ทัศน์
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่าย อนุรักษ์ ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสังคมไทยสู่สากล
1.4 พันธกิจ
1. เป็นแหล่งความรู้ สร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม
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 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสารสนเทศ
1.7 นโยบาย
1. สร้างเครือข่ายประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. อนุรักษ์ ทานุบารุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยสื่อสารสนเทศ
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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 ศิลปวัฒนธรรมของชาติเพิ่มขึ้น
1.10 วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เครือข่าย ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาค
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังจิตสานักและความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น รักษา บูรณะและถ่ายทอด ศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์
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. มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง ศิล ปวัฒนธรรมภายในประเทศ และมีความเชี่ยวชาญใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
8. มีเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
9. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ
10. บุคลากรมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่นด้านทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
11. วัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพ อย่างเต็มที่
จุดอ่อน (Weakness )
1.
2.
3.
4.
5.

งบประมาณจากัดในการดาเนินการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการดาเนินการด้านการทานุบารุ ง
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. การไม่ได้รับการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในด้ า น
นโยบาย
4. ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากหน่วยงานภายใน 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. ปฏิ บั ติ ง านหรื อสนับ สนุนการปฏิบั ติ ง านของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องโดยนาเอาเทคโนโลยี
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 2564
-----------------------------------------------------------------------

ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเงิน
สนับสนุนการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวนทั้งสิ้น 995,175 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพัน
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 624,660.- บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหก
ร้อยหกสิบบาทถ้วน) และงบประมาณเงินแผ่นดิน 370,515.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับ 5 พื้นที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หน่วยงาน
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มทร.ล้านนา เชียงราย
มทร.ล้านนา ตาก
มทร.ล้านนา น่าน
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
มทร.ล้านนา ลาปาง
รวม

งบประมาณ (บาท)
เงินรายได้ เงินแผ่นดิน
346,060.- 261,565.0.0.5,300.14,700.19,600.400.18,000.32,000.58,850.0.30,000.0.55,350.3,150.81,900.18,100.1,800.8,200.13,400.26,800.624,660.- 364,915.-

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจาปี 2564 จาแนกตามพืน้ ที่

งบประมาณประจาปี 2564
น่าน
10%

ลาปาง
พิษณุโลก
1% 4%

ตาก
เชียงราย
6%
3%
วิทยาลัยฯ
6%
ศวธ. มทร.ล้านนา
61%

คณะศิลปกรรมฯ
5%
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2%
คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะบริหารฯ
2%
0%

รวม
607,625.0.20,000.20,000.50,000.58,850.30,000.58,500.100,000.10,000.40,200.995,175
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บทที่ 3
หลักการและเหตุผล
-----------------------------------------------------------------------

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา สอดคล้องกับ พันธกิจที่ 4 จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมู ล ค่ า เพิ่ม ให้ กับ ผู้ เรียน ชุมชน สัง คมและประเทศชาติ ประเด็ น
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 ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสัง คม
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 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีแ ละสหวิท ยากร และสถาบั น วิ จัย
เทคโนโลยีเกษตร เป็นผู้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา โดยมี เ ป้ า ประสงค์ ใ นการสร้ า งระบบกลไกการท านุ บ ารุง
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. เพื่ อ ส่ ง เสริม นักศึ ก ษาประยุ กต์ ใ ช้ศิ ล ปวัฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนา และทรั พ ยากรธรรมชาติ
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 กิ ารประจาปี 2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สู่แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมของแผนปฏิบัตริ าชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2564 ของมหาวิทยาลัยฯ
แนวทางการดาเนินงาน
1. กาหนดแผนงาน เพื่อให้
หน่วยงานเพื่อดาเนินการจัดทาและ
ความร่วมมือด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการรักษา
สิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการเชื่อมโยง
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ กลุ่ม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและ
เครือข่ายภายนอก
2. เผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการรักษาสิง่ แวดล้อมให้กับผู้ที่
สนใจ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ใหผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
เพื่อสร้างมูลค่าได้

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่

พันธกิจที่ 4 : จัดการ
เรียนรู้ วิจัยหรือบริการ
วิชาการซึ่งนาไปสู่การ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน
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 ภูมิปัญญาล้านนา 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

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษา
และบุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 24 : จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนาและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 25
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ 25 : จานวนองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2
องค์ความรู้
ตัวชี้วัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดย
นักศึกษามีส่วนร่วม และมีการนาไปใช้
ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม 10
ผลงาน
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แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
2564 ของมหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
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
-----------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัตริ าชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติราชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2564 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 80 และต้องใช้งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานทั้งสิ้น 995,175 บาท (เก้าแสน
เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 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 ภูมิปัญญา
ล้านนา และ

วัตถุประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 23 : ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา และ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัดที่ 24 : จานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการ
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

ตัวชีว้ ัด
ตัวชี้วัดที่ 25 : จานวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 : ผลงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วม และมีการนาไปใช้ประโยชน์โดย
นักศึกษามีส่วนร่วม

ผลงาน

10

ตัวชี้วัดที่ 27 : จานวนชุมชนที่นาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดย
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม

ชุมชน

6

โครงการ/
กิจกรรม

10

ตัวชี้วัดที่ 28 : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่
นักศึกษาและบุคลากรนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวมทัง้ สิน้

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ จานวน
องค์
2
ความรู้

จานวนงบประมาณ
995,175 บาท

จานวนตัวชีว้ ดั
6 ตัวชี้วัด

995,175 บาท

6 ตัวชีว้ ดั
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แผนงาน โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายละเอี ยด
โครงการหลั ก
รหั สโครงการ ชื่ อโครงการ/กิ จกรรรม
1-501-01

1-501-02

ระยะเวลาดาเนินการ
เป้ าหมาย/ตัว ชี้ วั ด

วั ตถุ ป ระสงค์
เชิ ง ปริ มาณ

โครงการนิทรรศการ
กระทง มทร.ล้านนา ใน
ประเพณียเี่ ป็งประจาปี
2563

1. เพื่อจัดนิทรรศการรถกระทงของ
มหาวิทยาลัย ในงานประเพณียเี่ ป็ง
เชียงใหม่ 2563 เผยแพรต่อ
สาธารณชน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานงานประเพณีโดยจิตอาสา
3. เพื่อสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัย
จัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โครงการจัดเตรียม
1. เพื่อออกแบบวางแผนจัดเตรียม
โครงสร้างและ
ทาขบวนแห่ และจัดทาโครงการ
องค์ประกอบรถกระทง สร้างรถกระทงของมหาวิทยาลัย ใน
มทร.ล้านนา เพื่อสืบสาน งานประเพณียเี่ ป็ง เชี ยงใหม่ 2564
วัฒนธรรมประเพณียเี่ ป็ง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
พ.ศ.2564
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
3. เพื่อเตรียมสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัย
เพื่อแสดงต่อสาธารณชน

เชิ ง คุณ ภาพ

เชิ ง เวลา

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

63

63

63

64

64

64

64

64

64

64

64

64

รถกระทงของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัด
แสดงในงานประเพณียเี่ ป็ง เชียงใหม่
2563 ของเทศบาลนครเชี ยงใหม่ จ.
เชี ยงใหม่

นักศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่าในงาน ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมในการ ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
จัดทารถกระทงและเผยแพร่ในประเพณียี่ กว่าร้อยละ 100
เป็ง เชียงใหม่ 2563

187,120

-

โครงสร้างตัวรถกระทงและส่วนประกอบ
รถกระทงสาหรับใช้ ประกอบเป็นตัวรถ
เพื่อร่วมขบวน ในประเพณียเี่ ป็ง ประจาปี
2564 จานวน 1 ชุ ด

นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนในการจัดทา ดาเนินการแล้วเสร็จใน
โครงสร้างตัวรถกระทงและส่วนประกอบ ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
รถกระทงสาหรับใช้ประกอบเป็นตัวรถ กว่าร้อยละ 80
เพื่อร่วมขบวนในประเพณียเี่ ป็ง ประจาปี
2564 ทั้ง 3 คณะ

300,000

-

6,160

11,500

1-501-03

โครงการการจัดเก็บ
1. เพื่อดาเนินการจัดเก็บและถอด 1. ความรู้ 1 เรื่อง
ความรู้ขนั้ ตอนการจัดทา องค์ความรู้ ภายใต้กระบวนการและ 2 เอกสารในรูปแบบดิจิทัล 1 ชุด
รถและขบวนกระทง 2564 ขัน้ ตอนการทารถกระทงและขบวน
กระทง มทร.ล้านนา ประจาปี 2564
2. เพื่อสร้างผลงานจากการจัดเก็บ
และถอดองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

เนื้อหาสาระเป็นไปตามสารบัญครบถ้วน ดาเนินตามเป้าหมายตาม
ร้อยละ 80
กาหนดเวลาร้อยละ 80

1-501-04

โครงการสืบสานความรู้
ประเพณีปีใหม่เมือง

1. มีข้อมูลในการเผยแพร่ครบตาม
ดาเนินการแล้วเสร็จใน
กิจกรรมในประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
ล้านนา จานวน 1 ชุด อันได้แก่ วัน
กว่าร้อยละ 80
มหาสงกรานต์ วันเนา วันเถลิงศก และ
วันปากปี โดยการเผยแพร่ความรู้
ประเพณีปีใหม่เมืองที่ถูกต้องตาม
ประเพณีล้านนา ผ่านทางการสแกนคิว
อาร์โค้ด
2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เสริมสร้างให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และสืบสาน
ประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา
2. เพื่อส่งเสริมในการเห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม

เชิ ง งบประมาณ

ต.ค.

กิจกรรมสืบสานความรู้ประเพณีปีใหม่
เมือง จานวน 3 กิจกรรม โดยการ
เผยแพร่ความรู้ให้นักศึกษา บุคลากร
มทร.ล้านนา และอาจารย์อาวุโส

187,120

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

300,000

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

6,160

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,500

ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โครงการ

-
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รายละเอี ยด
โครงการหลั ก

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค.

ก.พ.

-

-

-

8,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,900

-

-

-

-

เป้ าหมาย/ตัว ชี้ วั ด

1-501-05

วั ตถุคปวามรู
ระสงค์
โครงการสร้างความ
1. เพื่อเผยแพร่
้ประเพณี 12
เข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม เดือน ให้แก่บุคลากร และนักศึกษา
มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2564
2. เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
พิธีทางพุทธศาสนา
3. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้
ศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ใน
กิจกรรมประเพณีที่เกิดขึน้ จริง
4 เพื่อสืบทอดประเพณีการไหว้พระ
ธาตุของล้านนา (ชุ ธาตุ)

1-501-06

โครงการจัดทาวารสาร 1. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมภารกิจของ - วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีที่ 11 ใน
ทางศิลปวัฒนธรรม “เวียง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัย รูปแบบเอกสารดิจิทัล 1 ชุ ด
เจ็ดลิน” ปีที่ 11
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ต่อสังคมในวงกว้าง
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา มี
เอกสารในการศึกษาความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึน้

ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสาร ได้
ตามกาหนด

1-501-07

โครงการศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 20
“ข่วงวัฒนธรรมล้าค่า สืบ
สานมรดกภูมิปัญญาของ
แผ่นดิน”

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการรับรู้ใน
คุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ผ่านการแสดงออก
2. เพื่อแสดงศักยภาพด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความเข้มแข็ง ด้านศิลปวัฒนธรรมใน
กลุ่มเครือข่าย

จานวนครั้งที่ ดาเนินโครงการ 1ครั้ง
กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 1
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยนักศึกษา 36 คน อาจารย์ 2
คน และเจ้าหน้าที่ 4 คน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมชุดการ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไม่ต่า
แสดง“ฟ้อนผางประทีสบูชา ฆาติกา
กว่าร้อยละ 80
พรหม” ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

1-501-08

โครงการประชุมเพื่อ
ขับเคลื่อนงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อทบทวนและถ่ายทอดแผน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2564
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับ
คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มทร.ล้านนา

- เกิดกิจกรรมเพื่อทบทวนและถ่ายทอด
แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปี
งบประมาณ 2564 และวางแผนกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาปี
งบประมาณ 2565 จานวน 1 กิจกรรม
- เกิดกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมจานวน 1 กิจกรรม
- คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา
เข้าร่วมโครงการจานวน 34 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย

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

1-501-09

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

1 เพื่อดาเนินการจัดเก็บความรู้เรื่อง 1. ความรู้ 1 เรื่อง
พรรณไม้ในวัฒนธรรม ในพื้นที่ มทร. 2. เอกสารในรูปแบบดิจิทัล 1 ชุด
ล้านนา เชี ยงใหม่
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรณไม้
ในวัฒนธรรม ในพื้นที่ มทร.ล้านนา
เชียงใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัล ให้กับ
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่ วไป

1. เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เนื้อหาสาระเป็นไปตามสารบัญครบถ้วน ดาเนินตามเป้าหมายตาม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 12 เดือน 1 ชุด ร้อยละ 80
กาหนดเวลาร้อยละ 80
2. เอกสารเผยแพร่ความรู้การประกอบ
พิธีทางพุทธศาสนา 1 ชุ ด
3. กิจกรรมการไหว้พระธาตุ 1 กิจกรรม
และเอกสารประกอบความรู้ 1 ชุด

ภายในระยะเวลา ที่กาหนด
ร้อยละ 80

เนื้อหาสาระเป็นไปตามสารบัญครบถ้วน ดาเนินตามเป้าหมายตาม
ร้อยละ 80
กาหนดเวลาร้อยละ 80

14,285

-

38,850

ต.ค.

พ.ย.

-

-

-

ธ.ค.

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.

ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โครงการ

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

6,050

-

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

-

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

-

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

-

1,000

2,500

1,400

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

38,850
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รายละเอี ยด
โครงการหลั ก

ระยะเวลาดาเนินการ
เป้ าหมาย/ตัว ชี้ วั ด

1-501-10

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา

วั ตถุ ป ระสงค์เนื่องในวันวิ
1. เพื่อสืบทอดประเพณี
สาขบูชา
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางด้านงานศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
วันวิสาขบูชา และงานไหว้สาป๋ารมี
เตียวขึน้ ดอย

จานวนครั้งที่ ดาเนินโครงการ 1 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้รับ
เผยแพร่กิจกรรมภายใน 1 ปี
จานวนเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการ
ความรู้โดยวัดผลจากการทาแบบทดสอบ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จานวน Pre - Test และPost – Test เข้าร่วม
6 หน่วยงาน
กิจกรรม

1-501-11

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา

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

จานวนครั้งที่ ดาเนินโครงการ 1 ครั้ง
จานวนเป้าหมายของผู้ร่วมโครงการ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จานวน
11 หน่วยงาน

1-501-12

1-501-13

ต.ค.

พ.ย.

-

-

-

ก.พ.

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,900

โครงการส่งเสริมการ
1. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ วัฒนธรรมลัวะ ผ่านเครื่องประดับ
ลัวะ : สร้อยลูกปัด
ประเภทลูกปัด
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี
ทักษะการสร้างเครื่องประดับอย่าง
ง่ายได้

ได้กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมลัวะ ผ่าน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการ สามารถดาเนินกิจกรรม/
เครื่องประดับประเภทลูกปัด 1 กิจกรรม ปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 80
โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

14,910

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการสืบสานศิลปะ
บนตาลปัตร ด้วยเทคนิค
ลายคาล้านนา

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถกรรม
ศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคา
ล้านนา จานวน 1 กิจกรรม
2) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย จานวน 10 คน

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
เข้าใจเพิ่มขึน้ (ประเมินจากความรู้ก่อน/ ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผล
งานหัตถกรรมศิลปะบนตาลปัตร ด้วย
เทคนิคลายคาล้านนาได้
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

-

ม.ค.

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

1. เพื่อส่งเสริมสืบสานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในงาน
หัตถศิลป์ศิลปะบนตาลปัตร ด้วย
เทคนิคลายคาล้านนา
2. เพื่อบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตรทัศนศิลป์
3. เพื่อพัฒนาแนวทางด้านการเรียน
การสอนในรายวิชา ลายคาล้านนา
(Laikam Lanna) รหัสวิชา
BFAVA151
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่สามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์
ด้านอื่น ๆ

-

ธ.ค.

-

-

-

-

-

-

-

29,900

-

20,000

-

-

ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โครงการ
ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

11,010

3,900

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

-

-

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
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รายละเอี ยด
โครงการหลั ก

เป้ าหมาย/ตัว ชี้ วั ด
วั ตถุ ป ระสงค์
1. เพื่อบูรณาการองค์
ความรู้ใน
อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 4 คน ,
ห้องเรียนไปสู่การสร้างฐานข้อมูล
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ศิษย์
การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
เก่า และวิทยากร/นักออกแบบ
ภายใน และการสร้างโมเดล 3 มิติ
2. เพื่อส่งเสริม กิจกรรมการเรียน
การสอน งานวิจัย การบริการบัณฑิต
ไปสู่การค้นคว้า เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม
ภายใน และการก่อสร้างโมเดล 3 มิติ
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมในงาน
สถาปัตย์และเครื่องใช้ ประกอบ
พิธีกรรม
4. เพื่อสร้างแบบจาลองสามมิติทาง
สถาปัตยกรรมภายใน

1-501-14

โครงการบูรณาการองค์
ความรู้ เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรม
ภายใน ในวิชา
สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิน่
และวิชาออกแบบศิลปะ
และงานฝีมือท้องถิน่

1-501-15

โครงการการอนุรักษ์
1. เพื่อสร้างความตระหนักในการ
ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนา
ท้องถิน่ และเสริมสร้างให้นักศึกษา
เกิดความเข้าใจในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตรฯ ให้ก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้ ชีวิต
3. เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการสืบสานพืช
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา
สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าได้
เรียนรู้สู่การดูแลสุขภาวะ ตระหนัก เห็นความสาคัญของการ
ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไปใช้
เพื่อการดูแลสุขภาพ ทั้ งคน พืช สัตว์
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมมือกัน
อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาการใช้
สมุนไพรไทยให้คงอยูส่ ืบไป
2. เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้สมุนไพร
พื้นบ้าน โดยการจัดทา “แปลง
สมุนไพรพูดได้”
3. เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
วิธีการนาพืชสมุนไพรมาใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

1-501-16

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี. ค.

พ.ค.

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

-

-

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

-

-

คณะวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
พิษณุโลก

1) นักศึกษาได้จัดทาฐานข้อมูลและ
โมเดลสามมิติเพื่อเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายในวัดบ้าน
หลุก อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน

ระยะเวลา 5 วัน

30,000

-

-

-

-

-

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 จากกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ คือ นักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.
วิศวกรรมอุตสาหการ จานวน 25 คน

- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครูในด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ
- สามารถนาวิชาชีพที่เรียนมาสู่การ
ปฏิบัติการทางด้านการผลิตสื่อการสอน
- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากการประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ

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

20,000

-

-

-

-

-

-

-

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
2. ได้แปลงพืชสมุนไพรพูดได้ 1 แปลง

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ 80

ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ 80

20,000

-

-

-

-

-

-

-

30,000

ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โครงการ

เม.ย.

11,500

8,500

20,000

-
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ระยะเวลาดาเนินการ
เป้ าหมาย/ตัว ชี้ วั ด

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โครงการ

1-501-17

โครงการฝึกอบรมเชิง
วิชาการเรื่อง “พลังคนรุ่น
ใหม่กับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันฝุ่น
PM 2.5 ใน จ.เชียงใหม่”

ตถุ ป ระสงค์
1. เพื่อจัดฝึกวัอบรมเชิ
งวิชาการให้
บุคลากรและนักศึกษา เกิดการรับรู้
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน
ฝุ่น PM 2.5 ใน จ.เชี ยงใหม่
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้นาองค์ความรู้ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
ที่ดารงชี พอยู่
3. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ ได้บันทึกองค์
ความรู้ที่ได้รับและนาไปเผยแพร่ใน
ช่องทางใด ช่ องทางหนึ่ง

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. จานวนบุคลากรและนักศึกษา ได้
เผยแพร่องค์ความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ใน
ช่ องทางใดช่ องทางหนึ่ง (ไม่น้อยกว่า 160
คน)
3. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
วิทยากรสู่บุคลากรและนักศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ (ไม่น้อยกว่า 200 ฉบับ)

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ
ดาเนินการสาเร็จในระยะเวลา
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ที่กาหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ
2. ผลประเมินความพึงพอใจ “โครงการ 80
มีคุณภาพโดยรวม” ในระดับมากที่สุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

24,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,500

-

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ

1-501-18

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “รับรู้
หัตถกรรมท้องถิน่ โคม
ล้านนา สร้างคุณค่า วิถี
ล้านนา”

1. เพื่อจัดฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการให้
บุคลากรและนักศึกษา ต่อการรับรู้
หัตถกรรมท้องถิน่ ในการทาโคม
ล้านนา
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกันสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ในการทาโคมล้านนา
3. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ ได้บันทึกองค์
ความรู้ที่ได้รับและนาไปเผยแพร่ใน
ช่องทางใด ช่ องทางหนึ่ง

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. กิจกรรมย่อยต่างๆในโครงการ มี
นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมครบทุก
กิจกรรม
3. จานวนบุคลากรและนักศึกษา และ
เผยแพร่องค์ความรู้และชิ้นงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในช่ องทางใดช่ องทางหนึ่ง
4. จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
วิทยากรสู่บุคลากรและนักศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ
ดาเนินการสาเร็จในระยะเวลา
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
ที่กาหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ
2. ผลประเมินความพึงพอใจ “โครงการ 80
มีคุณภาพโดยรวม” ในระดับมากที่สุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

34,350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,350

-

-

วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ
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โครงการข่วงวัฒนธรรม
ล้านนา สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ เวลาว่างหลัง
เลิกเรียนร่วมทากิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อให้เป็นการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3. เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษามี
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา

1. จานวนครั้งที่ ดาเนินโครงการ 1 ครั้ง
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
315 คน (คิดจากร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ที่ 3)
3. กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน่ ประกอบด้วย 3
กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วัฒนธรรม
- การประกวดกาดหมั้วครัวแลง
- การประกวดดนตรีโฟล์คซองคาเมือง

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
การดาเนินโครงการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
2. บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ด้าน กว่าร้อยละ 90
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา โดย
วัดผลการจากการทาแบบทดสอดความรู้
ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 กล
ยุทธ์ที่ 3.1

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-501-20

โครงการวันวัฒนธรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากร
และคณาจารย์ได้สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่ ของไทยและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่
2. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสืบ
สานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน่
3. เพื่อสร้างเสริมวิชาชี พให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนาความรู้ไป
ประกอบอาชี พต่อไปในภายหน้าได้

1. ดาเนินกิจกรรมจานวน 4 กิจกรรม
2. จานวนนักศึกษาที่ ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากกลุ่มนักศึกษาที่จัด
นิทรรศการไทยศึกษา อย่างน้อย 100
คนจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้ งหมด โดย
วัดและประเมินผลจากแบบประเมินองค์
ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
กิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
ความรู/้ ความเข้าใจเพิ่มขึน้ (ประเมินจาก
ความรู้ก่อน/หลังเข้าร่วมโครงการ)
1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 80
2) นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้
จาการสืบทอดองค์ความรู้จากวิทยากร
เกี่ยวกับนิทรรศการไทยศึกษา ร้อยละ
80

40,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,200

-

-

30,000

-

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ เชียงราย

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ลาปาง

18

รายละเอี ยด
ต.ค.

พ.ย.

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-

-

-

ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โครงการ

- จานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม
- จานวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 50
คน
- จานวนรายวิชาที่ นามาบูรณาการ 1
รายวิชา คือ รายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต

1.ร้อยละความรู้และความพึงพอใจของ ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ากว่า ตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ต่า
ร้อยละ 80
กว่าร้อยละ 90
2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม
ทักษะการฝึกวิชาชีพและแนวทางการ
สร้างรายได้
3.ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย การทาผ้า
มัดย้อม จานวน 1 เรื่อง

1-501-22

โครงการสืบสานประเพณี 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
การแข่งเรือ ปี 2564
และสืบทอดประเพณีแข่งเรือ ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ดีงาม มีความเป็น
เอกลักษณ์โดด เด่น ให้คงอยูค่ ู่
สายน้าน่าน สืบไป
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อสร้างฝีพายของมหาวิทยาลัยฯ
ในการลงแข่งในสนามเรือแข่งได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 130 คน
ประกอบด้วย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน
นักศึกษาฝีพาย จานวน 20 คน
นักศึกษาที่ เป็นกองเชี ยร์ จานวน 50 คน
นักศึกษาชมรมดนตรี จานวน 10 คน
ประชาชนทั่ วไป จานวน 40 คน
2. เกิดฝีพายในการลงแข่งขันเรือทาง
จังหวัดน่าน อย่างน้อย 5 สนาม

โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด อย่างน้อย
ร้อยละ 80

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

ดาเนินการและเผยแพร่ชุดองค์
ความรู้ เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบ
นิทรรศการและสื่อออนไลน์
ประเภทต่างๆ

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ น่าน

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ร้อยละของงานด้านทานุบารุง
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
กิจกรรม โดย
ระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู/้ ความ
เข้าใจเพิ่มขึน้ (ประเมินจากความรู้ก่อน/
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ (ตามหัวข้อเรื่องที่
อบรม) อย่างน้อย 3 ผลงาน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

58,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

995,175

โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ปี 2563

1. เพื่อจัดกิจกรรมด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ท้องถิน่
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของ
นักศึกษาด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิน่

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 150 คน /กิจกรรม
- เกิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิน่
จานวนอย่างน้อย 1 กิจกรรม

187,120

38,235

71,050

20,100

38,400

-

133,900

2-572-0020, 1-40501-18

41,000

1-501-23

มีโคชมาฝึกสอนเรือพาย แก่คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อไปแข่งขันตาม
สนามแข่งเรือต่างๆ ให้คงอยูค่ ู่สายน้า
สืบไปพร้อมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วม
โครงการพายเรือมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่ง
สอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบายชาติ
และผลผลิต นโยบายที่ 4 สอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)กรอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
องค์ประกอบที่ 4.
สืบสานและเผยแพร่องค์ 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน - นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภาคเอกสาร เกิดชิ้นงานจากการเรียนรู้ฝึกฝน โดย
ความรู้ประเพณีทางด้าน ร่วมเกี่ยวกับประเพณีถวายผ้ากฐิน และบรรยาย 1 กิจกรรม
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและชุมชน
พระพุทธศาสนา ประจาปี ในรูปแบบ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) - นิทรรศการแบบมีส่วนร่วม 1 กิจกรรม แบบมีส่วนร่วม ในรายละเอียดเครื่องอัฐ
งบประมาณ 2564
2. เพื่อปลูกผังค่านิยมและส่งเสริม - ผู้เข้าร่วมจัดทานิทรรศการ 50 คน
บริขาล และบริวาร เครื่ององค์กระฐิ
ให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนัก - ผู้เข้าร่วมเยีย่ มชมบูทนิทรรศการ 200 นตามจารีดประเพณีแต่ดั้งเดิมสืบต่อกันมา
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ความ
คน
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา
3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาล้านนา

10,000

88,260

ถุ ป ระสงค์
โครงการถ่ายทอดองค์
1. เพื่อส่งเสริวัมตการฝึ
กวิชาชี พที่
ความรู้ภูมิปัญญาไทยการ ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประกอบ
ทาผ้ามัดย้อม
อาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา

476,610

1-501-21

18,550

พ.ค.

11,500

เม.ย.

38,235

มี. ค.

-

ก.พ.

-

ม.ค.

-

ธ.ค.

187,120

เป้ าหมาย/ตัว ชี้ วั ด

-

โครงการหลั ก

ระยะเวลาดาเนินการ

698,770

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่
พิษณุโลก

ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พื้นที่ ตาก
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รายละเอี ยด
โครงการหลั ก

ระยะเวลาดาเนินการ
เป้ าหมาย/ตัว ชี้ วั ด

วั ตวถุงวัปฒระสงค์
*หมายเหตุ : โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่
นธรรมล้าค่า สืบสานมรดกภูมปิ ญ
ั ญาของแผ่นดิน ” ขออนุมตั งิ บประมาณสนับสนุนจาก สกอ. จานวน 41,390.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และขออนุมตั ิ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ จานวน 38,850.- บาท (สามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 80,240.- บาท (แปดหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ต.ค.

พ.ย.
ไตรมาส 1

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
ไตรมาส 2

มี. ค.

เม.ย.

พ.ค.
ไตรมาส 3

มิ. ย.

ก.ค.

ส.ค.
ไตรมาส 4

ก.ย.

ผู้ รับ ผิ ดชอบ
โครงการ
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บทที่ 5
คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผูจ้ ดั ทาแผนปฏิบตั ริ าชการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ 2564
-----------------------------------------------------------------------

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

2. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. นายยุรธร
จีนา
2. นายเอกธนัช
ศรีบุญมา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม
4. นายสุพจน์
ใหม่กันทะ
5. นายธนิตพงศ์
พุทธวงศ์
6. นางสาวรุจิราพร
แสงปวง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ บางพาน
8. นายจารุชาติ
กันทาอินทร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล
10. นางนาฝน
สุทธิกุญชร
11. นายสุริยะ
พิจารณ์
12. นางสาวภาวิณี
คาม่วง
13. นางสาวกาญจนา
ใบวุฒิ
14. นายคทาชา
ศรีฟ้าเลื่อน
15. นายภีราวิชญ์
ชัยมาลา
16. นายกวินวุฒิ
สุทธนะ
17. นายรัฐพล
ภุมรินทร์พงศ์
18. นายวีระพงศ์
คาชู
19. นายสุพจน์
ดีอิ่นคา
20. นายอภิเดช
กรรณิกา
21. นายณัฐวัฒน์
ด้วงฉุน
22. นายอานาจ
ชื่นแสงมอญ
23. นางนิตยา
เอกบาง
24. นางสาวแสงจันทร์
วงค์ขัดนนท์

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. นายพิษณุ
26. นางสาวทิน
27. นางสายหยุด
28. นายศิขรินทร์
29. นายประเสริฐ
30. นางสาวรจนา
31. นายศักดิ์นรินทร์
32. นางสาววันทนา
33. นายปฏิภาณ
34. นางสาวหทัยรัตน์
35. นายปฎิภาณ
36. นางสาวพิมพ์พิศา
37. นายเกียรติศักดิ์
38. นางสาวภานุชาท
39. นางสาวปวัน
40. นายชลแดน
41. นางสาวอุไรพร

พรมพราย
อ่อนนวล
สุวัตถี
บุญจี๋
อุประทอง
ราชญา
ชาวงิว
มาลา
โลราช
อเนกอุทัย
นามแสง
เทียนเย็น
มหาวรรณ์
แก้วพรหม
จงสวัสดิ์
เปี้ยวโต
ดาวเมฆลับ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ภาคผนวก
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