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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน โครงการ/กจิกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หนว่ยงาน ศนูยว์ฒันธรรมศกึษา 

รหสัโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชือ่โครงการ/กจิกรรม โครงการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 3. สถานที่ด าเนินงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 4. ก าหนดการจดัโครงการ 31 มีนาคม 2564 
5. ความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
  

วัตถุประสงค ์ ผลลพัธ์ของวตัถปุระสงค ์ บรรล(ุ√)/ไม่
บรรล(ุ×) 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทิศทางการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทิศทางการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ ในกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ทิศ
ทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ 

√ 

2. เพ่ือทบทวนและถ่ายทอดแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ได้ทบทวนและถ่ายทอดแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในวาระการประชุม 

√ 

3. เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2565 

ได้วางแผนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2565 

√ 

 

6.  กลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
  คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 

 
7. ตัวชีว้ัดของโครงการ 
 

ตัวชีว้ัด หน่วยนบั แผน ผล 
1.เชิงปริมาณ -เกิดกิจกรรมเพ่ือทบทวนและถ่ายทอด

แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2564  
-เกิดกิจกรรมให้ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
-คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา เข้า
ร่วมโครงการ 

กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
 

คน 

1 
 
1 
 

42 

1 
 
1 
 

27 

2.เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ ต่อประโยชน์ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

80 
 

80 

89.42 
 

80 
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ร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดโดยวัดจากแบบประเมินก่อนและ
หลังอบรม 

3.เชิงเวลา ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 100 

4.เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) - - - - 
 
8.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 

เสนอขออนมุตั ิ
 (บาท) 

เบกิจา่ยจรงิ เหลอืจา่ย 
บาท รอ้ยละ บาท รอ้ยละ 

- - - - - 

 
9. ผลผลติทีไ่ดร้บั(Output)(ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ/กจิกรรม) 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบ Microsoft 
Teams จ านวน 27 คน  

เกิดกิจกรรมการเสวนาเพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เกิดกิจกรรมทบทวนและถ่ายทอดแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
10. ผลลพัธท์ีไ่ดร้บั (Outcome) (ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากผลผลติของโครงการ/กจิกรรม) 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกิดความเข้าใจในทิศทางการด าเนินงาน ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้รับทราบถึงรายละเอียดและแนวทางการด าเนินงานของ
แผนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564  

คณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนในการน าเสนอปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
11. ผลกระทบทีไ่ดร้บั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากผลลพัธ์ของโครงการ/กจิกรรม) 

การด าเนินงานทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้น าความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ 

  
12. สรปุอภปิรายผล ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะโครงการ (บรรยายพอสงัเขป) 

โครงการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Microsoft 
Teams ด าเนินการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในการ
ด าเนินงานโครงกิจกรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการถ่ายทอดแผนงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงวางแผนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการตามแผนงานในช่วงของ
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
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13. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน รปูภาพการด าเนนิกจิกรรม และ/หรอืเอกสารแนบอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

   
 

   
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงานข้อมูล 
             (นางสาววันทนา  มาลา) 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ (มือถือ) 086-6721719 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล wantana_mcm@rmutl.ac.th 
รายงานข้อมูล ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจสอบข้อมลู 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
โทรศัพท์ (มือถือ) 098-2515932 
โทรศัพท์ภายใน 1602 
อีเมล chaipathom@gmail.com 
รายงานข้อมูล ณ วันที่  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ : ผู้รายงานข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ผู้ตรวจสอบข้อมูล คือ คณบดี หรือรองคณบดีพ้ืนที่ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง 
         
 
 
 

 
 
 
 













สรุปข้อมูลความรู้ 
กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องลีลาวดี ผ่านระบบ Microsoft Teams 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

วทิยากรผูร้ว่มเสวนา   

 ๑. นางสาวโอปอล์  ลาวัลย ์   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 ๒. นางสาวสุปราณี  ฟังเย็น   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  
 

ผูด้ าเนนิรายการ 

 นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว    นักวิชาการศึกษา 

 
กลุม่เป้าหมายผูเ้ข้ารว่มกจิกรรม 

 คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
 

สรปุสาระส าคญั 

นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยังคงเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ปีงบประมาณ 2564 ส านักงบประมาณแผ่นดินไม่มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลกระทบที่ได้รับทุกมหาวิทยาลัย จากการสอบถามส านักงบประมาณแผ่นดิน ได้รับ
การชี้แจงว่าในแผนงานโครงการพ้ืนฐานบางอย่างของมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้เงินรายได้ในการขับเคลื่อนงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

กองนโยบายและแผน ได้น าเป้าประสงค์แผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้
มี เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่ น การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่วาระที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CEO) เพ่ือพิจารณา ประกอบด้วย  

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาสร้างการรับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและ
บุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ 
ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
เป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๕ ได้น าเสนอขอทบทวนปรับลดเป้าหมายเป็น ร้อยละ ๘๐ 



ตัวชี้วัดที่ ๒๔ จ านวนโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา หรือ
หน่วยงาน 
เป้าหมายตัวชี้วัด ๒๕ โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่  ๓ .๒ ส่ ง เสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้ านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด คือ 

ตั วชี้ วั ดที่  ๒๕  จ านวนองค์ ความรู้ ด้ านศิ ลปวัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาล้ านนา  และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม  

เป้าหมายตัวชี้วัด ๒ องค์ความรู้ 
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม  
เป้าหมายตัวชี้วัด ๑๐ ผลงาน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๗ จ านวนชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วม 

เป้าหมายตัวชี้วัด ๖ ชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ ๒๘ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เป้าหมายตัวชี้วัด ๑๐ โครงการ/กิจกรรม 

 

 ค่าเป้าหมายเก่ียวกับรางวัลที่สามารถน ามาตอบโจทย์เป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ไดน้ั้น 
ต้องเป็นรางวัลที่แข่งขันภายนอก ไม่นับกิจกรรมที่แข่งขันกันเอง เช่น กิจกรรมการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมการแข่งขันระดับคณะต่างมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบันการศึกษา หรือเป็นการแข่งขันที่หน่วยงาน
ภายนอกจัดกิจกรรมและ มหาวิทยาลัยส่งตัวแทนนักศึกษาและ/หรือบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขัน 
  

 ค่าเป้าหมายเกี่ยวกับองค์ความรู้ ควรเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วน าไปเผยแพร่และให้ประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยฯ นักศึกษา บุคลากร หรือหน่วยงานภายนอก 
 

 โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ หรือระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอให้เพ่ิมประโยคต่อท้ายว่า “ร่วมกับมหาวิทยาลัย” เพ่ือแสดงถึงการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่าง คณะ 
หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยฯ 



การด าเนินงานที่ตอบสนองกลยุทธ์ที่ ๓.๓ สอดคล้องกับภาระงานหลักของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน และสถาวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จึงสามารถน าผลการด าเนินงานตามแผนงานของทั้ง ๒ หน่วยงาน มา
ตอบโจทย์การด าเนินงาน โดยใช้งบประมาณท่ีหน่วยงานดังกล่าวได้รับการจัดสรร 
 

แนวทางการจัดท ารายละเอียดแบบเสนอขอนุมัติด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ง.๙)  
 การด าเนินงานโครงการ จะมีระเบียบการเบิกจ่ายที่ แตกต่างกัน โดยระเบียบที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ จะใช้อยู่ ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ระเบียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ระเบียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานนอกเวลา  

กองคลังจะพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของโครงการที่น าเสนอขออนุมัติด าเนินงานจาก
รายละเอียดต่างๆ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

๑. วัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการให้ผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลสามารถอ่านแล้วเข้าใจว่าโครงการนี้จะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร  

๒. ชื่อโครงการควรระบุให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  

๓. หากเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดอบรม ต้องมีหลักสูตรการอบรมที่แน่นอน ระบุก าหนดการและ
ช่วงเวลาจัดกิจกรรมที่ชัดเจน และเมื่อจัดโครงการแล้วต้องสามารถเพ่ิมพูนความรู้หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มเป้าหมาย 

๔. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. ก าหนดสถานทีด่ าเนินงานให้ชัดเจนว่าสถานที่จัดกิจกรรมอยู่ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

๖. ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการให้ชัดเจน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ 

๗. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินรายได้ ไม่แตกต่างจากการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน โดยใช้ระเบียบ
กระทรวงการคลังร่วมกับนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย 

๘. การถัวเฉลี่ยงบประมาณการเบิกจ่ายอันเนื่องมาจากการเบิกจ่ายจริงไม่เป็นไปตามรายละเอียดของ
การขออนุมัติ โดยมีนัยส าคัญ เช่น การเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้า การปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่สามารถถัวเฉลี่ยข้ามหมวดงบประมาณได้ 

๙. เพ่ือป้องกันความล่าช้าในการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการจากการตรวจสอบรายละเอียด ควร
หารือกับกองคลังก่อนน าเสนอขออนุมัติโครงการ 

๑๐. หากมีโครงการที่ต้องด าเนินงานเร่งด่วน หรือนอกแผนงาน สามารถขออนุมัติด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ได้ โดยต้องระบุรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม นั้นๆ  
  
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแตกต่างของการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การจัดซื้อ คือ การซื้อของที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไป ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการสั่งท าขึ้นเป็น
การเฉพาะ 

- การจัดจ้าง คือ การซื้อของที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด เป็นสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในรูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่ง และต้องมีรายละเอียดประกอบการจัดจ้างที่เรียกว่า TOR   
 

การแบ่งประเภทของหมวดจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

- การจ้างเหมาบริการ อยู่ในหมวดใช้สอย 

- การจ้างเหมาทีไ่ดเ้ป็นของ อยู่ในหมวดวัสดุ 
- การจ้างเหมาได้เป็นครุภัณฑ์ อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ 
 

ผู้สรุปข้อมูล 

นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ   นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 

       
      
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
เพื่อขบัเคลื่อนการด าเนนิงานด้านท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม มทร.ลา้นนา 

ครัง้ที ่๓ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔  
วนัที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ.๒๕๖๔   

ผา่นระบบ Microsoft Teams ณ ห้องลลีาวด ีอาคารอ านวยการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม จ านวน  ๒๗  คน  
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน รองประธานที่ประชุม 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจตชรินทร์  จิรสันติธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๓. นายสุพจน์  ใหม่กันทะ    คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๔. นางสาวรุจิราพร  แสงปวง   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. นายจารุชาติ  กันทาอินทร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. นางน้ าฝน  สุทธิกุญชร    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
๗. นายสุริยะ  พิจารณ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
๘. นางสาวภาวิณี  ค าม่วง    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
๙. นายคทาชา  ศรีฟ้าเลื่อน   วิทยาลัยเทคโนโลและสหวิทยาการ 
๑๐. นายกวินวุฒิ   สุทธนะ   มทร.ล้านนา เชียงราย 
๑๑. นายรัฐพล  ภุมรินทร์พงศ์   มทร.ล้านนา ตาก 
๑๒. นายวีระพงศ์  ค าชู    มทร.ล้านนา ตาก 

 ๑๓. นายสุพจน์  ดีอิ่นค า    มทร.ล้านนา น่าน 
 ๑๔. นายอภิเดช  กรรณิกา   มทร.ล้านนา น่าน 

๑๕. นายณัฐวัฒน์  ดว้งฉุน   มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๑๖. นายอ านาจ  ชื่นแสงมอญ   มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
๑๗. นางสาวแสงจันทร์   วงคข์ัดนนท์  มทร.ล้านนา ล าปาง 
๑๘. นายพิษณุ  พรมพราย   สถาบันถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน 
๑๙. นางสาวทิน  อ่อนนวล   สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน 
๒๐. นางสายหยุด  สุวัตถ ี   กองพัฒนานักศึกษา 
๒๑. นายศิขรินทร์  บุญจี๋    กองพัฒนานักศึกษา 
๒๒. นางสาวรจนา  ราชญา   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๒๓. นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๒๔. นางสาววันทนา  มาลา   ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
๒๕. นายปฏิภาณ  โลราช    สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา 
๒๖. นางสาวภานุชาท  แก้วพรหม   สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



๒ 

 

๒๗. นางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ   เลขานุการที่ประชุม  
   
ผู้ไม่มาประชมุ จ านวน ๑๖ คน 

๑. รองศาสตราจารย์สมชาติ  หาญวงษา  ประธานที่ประชุม 
๒. นายยุรธร  จีนา    คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
๓. นายเอกธนัช  ศรีบุญมา   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
๔. นายธนิตพงศ์  พุทธวงศ์   คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรพงศ์  บางพาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์  ยาทะเล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
๗. นางสาวกาญจนา  ใบวุฒิ   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
๘. นายภีราวชิญ์ ชัยมาลา    มทร.ล้านนา เชียงราย 
๙. นางนิตยา  เอกบาง    มทร.ล้านนา ล าปาง 
๑๐. นายประเสริฐ  อุประทอง   ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. นางสาวหทัยรัตน์  อเนกอุทัย   สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา 
๑๒. นายปฏิภาณ  นามแสง   สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ 
๑๓. นางสาวพิมพ์พิศา  เทียนเย็น   สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ 
๑๔. นายเกียรติศักดิ์  มหาวรรณ์   สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. นางสาวปวัน  จงสวัสดิ์   สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ 
๑๖. นายชลแดน  เปี้ยวโต    สโมรนักศึกษา คณะศิลปกรรมฯ 

สาเหตทุี่ไม่มาประชมุ ติดภารกิจทางราชการด้านอื่นๆ   
  
เริ่มประชมุเวลา ๑๓.๒๒ น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน  รองประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน รองประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับการอนุมัติและโอนงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ อว ๐๖๕๔.๓๖/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งปรากกฏอยู่ในเอกสาร
วาระการประชุม วาระที่ ๓ โดยในรอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ที่ผ่านมา หลายๆ โครงการได้ด าเนินการไปแล้ว 
เช่น โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงจะมีโครงการต่อเนื่องเกี่ยวกับประเพณี
ยี่เป็ง นั่นคือโครงการจัดเตรียมโครงสร้างรถกระทง มทร.ล้านนา ซึ่งได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผู้รับผิดชอบ



๓ 

 

หลักโดยได้ข้อสรุปจากมติท่ีประชุมมอบหมายให้คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการออกแบบจัดเตรียมโครงสร้างรถกระทง มทร.ล้านนา โดยคาดว่าจะแบบร่างโครงสร้างรถกระทงจะ
ออกแบบเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ นี้ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาแบบร่างเป็นล าดับต่อไป 

ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินจากส านักงบประมาณดังเช่น
ทุกปีที่ผ่านมา จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการใช้งบประมาณโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ และ
ปรับปรุงรายละเอียดของการเบิกจ่ายให้เหมาะสม สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านท านบุ ารงุศลิปะและ 
          วฒันธรรม ครั้งที ่๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา รายงานการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พบว่าไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด 
 มติทีป่ระชุม ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  
 
ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่อง ถา่ยทอดแผนท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 

นางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดของแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการและกิจกรรมจากส านัก
งบประมาณแผ่นดิน จึงต้องปรับการใช้งบประมาณมาเปลี่ยนมาเป็นขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
และงบประมาณแผ่นดินในหมวดงบประมาณของส านักงานอธิการบดีบางส่วน 

- รายละเอียดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้รับการอนุมัติ (เอกสารแนบหมายเลข ๑) จ านวน ๑,๐๐๕,๙๐๐.- บาท (หนึ่ง
ล้านห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ แผนงานตามนโยบาย (สอ.) จ านวน ๖๔๐,๙๘๕.- 
บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) เงินแผ่นดิน ค่าวัสดุการศึกษา (สอ.) จ านวน ๓๖๔,๙๑๕.- 
บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน เงินรายได ้ 
แผนงานตามนโยบาย (สอ.) 

เงินแผ่นดิน 
ค่าวัสดุการศึกษา (สอ.) 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ๓๔๕,๒๘๕.- ๒๕๔,๕๖๕.- 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ๑๑,๕๐๐.- ๗,๐๐๐.- 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

๕,๓๐๐.- ๑๔,๗๐๐.- 



๔ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๙,๖๐๐.- ๔๐๐.- 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑๘,๐๐๐.- ๓๒,๐๐๐.- 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ๕๘,๘๕๐.- ๐.- 
มทร.ล้านนา เชียงราย ๓๐,๐๐๐.- ๐.- 
มทร.ล้านนา ตาก ๕๕,๓๕๐.- ๓,๑๕๐.- 
มทร.ล้านนา น่าน ๘๑,๙๐๐.- ๑๘,๑๐๐.- 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก ๑,๘๐๐.- ๘,๒๐๐.- 
มทร.ล้านนา ล าปาง ๑๓,๔๐๐.- ๒๖,๘๐๐.- 

รวม ๖๔๐,๙๘๕.- ๓๖๔,๙๑๕.- 
 

- เป้าหมายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ  
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้าง

นักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ๖ 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาสร้างการรับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาและ
บุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ 
ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน : เป้าหมายร้อยละ ๙๕ 

ตั วชี้ วัดที่  ๒๔  จ านวน โครงการ/กิ จกรรม  ด้ านศิ ลปวัฒ นธรรม  ภู มิ ปัญ ญ าล้ านนาและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา หรือหน่วยงาน
ภายนอก : เป้าหมาย ๒๕ โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่  ๓ .๒  ส่ ง เสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ ใช้ศิ ลปวัฒ นธรรม ภู มิปัญญาล้ านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาตนเองและสังคม 
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด คือ 

 ตัวชี้วัดที่ ๒๕ จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยนักศึกษามีส่วนร่วม : เป้าหมาย ๒ องค์ความรู้ 



๕ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๒๖ ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม : เป้าหมาย ๑๐ ผลงาน 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและ
สังคม ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด คือ 

ตัวชี้วัดที่ ๒๗ จ านวนชุมชนที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วม : เป้าหมาย ๖ ชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ ๒๘ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ : เป้าหมาย ๑๐ โครงการ/กิจกรรม 
  
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้อง
ควบคุมระยะเวลาของการด าเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามตารางแผนการเบิกจ่ายด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารแนบหมายเลข ๒) โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

วาระที่ ๔ เรื่อง แนวทางการวดัและประเมินผลความเข้าใจในศลิปวัฒนธรรม ภมูปิัญญาล้านนา และ 
                    ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 จากการพิจารณา ร่างแบบสอบถาม เรื่อง ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พบว่า ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับแก้ไขในด้านของข้อค าถามส าหรับวัดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา
และบุคลากร โดยพิจารณาและปรับแก้ไขร่วมกันในเบื้องต้นเพ่ือน าร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากมติที่
ประชุม (เอกสารแนบหมายเลข ๓) ส่งมอบให้กับผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญด้านการวัดความรู้ความเข้าใจ พิจารณา
ความถูกต้องของรูปแบบแบบสอบถาม 

  มอบหมายให้ศูนย์วัฒนธรรมศึกษารวบรวมข้อมูลและปรับปรุงร่างแบบสอบถามตามมติที่ประชุมและส่ง
มอบแบบสอบถามให้กับผู้ที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญด้านการวัดความรู้ความเข้าใจพิจารณาความถูกต้องของรูปแบบ
การวัดและประเมินผล เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒๓   

 มติทีป่ระชุม รับทราบ และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

 



๖ 

 

วาระที่ ๕ เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนท านบุ ารงุศลิปวัฒนธรรม ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 

 การจัดท าค าเสนอขออนุมัติแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต้อง
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้ครอบคลุมกลยุทธ์และตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด
ของการจัดท าค าเสนอส าหรับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

๑. การจัดท ารายละเอียดข้อมูลแบบเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ (ง.๙) ระดับพื้นท่ีก าหนดให้
เสนอรายละเอียดพื้นที่ละ ๑ โครงการหลัก โดยก าหนดงบประมาณโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) 

๒. การจัดท ารายละเอียดข้อมูลแบบเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ (ง.๙) ระดับคณะและวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ก าหนดให้เสนอรายละเอียดหน่วยงานละไม่เกิน ๒ โครงการหลัก โดยก าหนด
งบประมาณตามความเหมาะสมแต่ไม่ควรเกินจ านวนงบประมาณที่เคยได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

๓. เป้าหมายของจ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ไม่เกิน 
๒๕ โครงการ หากเมื่อพิจารณารายละเอียดในภาพรวมแล้วพบว่าจ านวนโครงการที่เสนอรายละเอียดเพ่ือบรรจุ
ลงในแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีจ านวนมากเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จะต้องพิจารณาให้คณะ
และวิทยาลัยฯ ปรับลดจ านวนโครงการเหลือเพียงหน่วยงานละ ๑ โครงการหลัก 

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ง.๙) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้กับศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา เพ่ือรวบรวมพิจารณารายละเอียดประกอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณส าหรับแผนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรับทราบ และผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
วาระที่ ๖ เรื่อง อืน่ๆ 

 - ไม่มี 

 มติทีป่ระชุม ไม่มี 
 

ปดิประชุมเวลา  ๑๕.๔๐ น. 
 
 
 
 
 (นางสาวอุไรพร   ดาวเมฆลับ)             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยัปฐมพร   ธนพัฒน์ปวงวัน) 
     ผู้รายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
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หน่วยงาน รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            3,945         19,320       231,300      254,565     
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย 187,120 4,290         53,875       100,000      345,285     
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 31.19        1.37          12.20        55.23         599,850     
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            7,000         -             7,000        
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            11,500       -             11,500      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย -           -           100.00 -            18,500      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            400           -             400           
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            19,600       -             19,600      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 100.00 0.00 20,000      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            12,000       20,000       -             32,000      
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            18,000       -            -             18,000      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 60.00 40.00 0.00 50,000      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            14,700       -            14,700      
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            5,300         -             5,300        
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 100.00 0.00 20,000      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            -            -           
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            58,850        58,850      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 58,850      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            -            -           
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            30,000        30,000      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 30,000      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            3,150         3,150        
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            55,350        55,350      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 58,500      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            65,600       65,600      
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            34,400        34,400      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 100,000     
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            8,200         -            8,200        
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            1,800         -             1,800        
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 100.00 0.00 10,000      
งบประมาณแผ่นดินท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            26,800       26,800      
งบประมาณรายได้ท่ีต้องเบิกจ่าย -            -            -            13,400        13,400      
ร้อยละภาพรวมงบประมาณท่ีต้องเบิกจ่าย 0.00 0.00 0.00 100.00 40,200      

QR-Code ส าหรับดาวน์โหลดแผนก ากับติดตามโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564
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 พ้ืนท่ีล าปาง 

 ส านักงานอธิการบดี 

 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร

 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ

 พ้ืนท่ีเชียงราย 

 พ้ืนท่ีตาก 

 พ้ืนท่ีน่าน 

 พ้ืนท่ีพิษณุโลก 

เอกสารแนบหมายเลข ๒
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(รา่ง) แบบสอบถาม (ส าหรบันักศึกษา) 
เรื่อง   ความเขา้ใจในศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

************************** 

ค าชีแ้จง 
           แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. เพ่ือน าผลการศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการสร้างการรับรู้ในคุณค่า

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

แบบสอบถามประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ 
 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

          ส่วนที่ 3  สรุปประเด็นความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ 

 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 

สว่นที ่1      ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ชื่อ................................................................ นามสกลุ............................................................ .... 

2. เพศ  ชาย   หญิง 

3. อายุ  ต่ ากว่า 20 ปี   21-30 ปี  31 ปี ขึ้นไป 

4. สถานะ  ปวช.    ปวส.            ปริญญาตรี   บัณฑิตศึกษา  

เอกสารแนบหมายเลข ๓
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5. สงักดั   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์                      คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                                   
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร     

 
6. พืน้ที ่   เชียงใหม่   เชียงราย   ตาก  

 น่าน                      พิษณุโลก       ล าปาง                                   
 
สว่นที ่2      ความรู้ความเข้าใจในศลิปวฒันธรรม ภมูิปญัญาลา้นนา และทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

ข้อค าถาม 
ความรู้ความเขา้ใจ 

เขา้ใจ ไมเ่ขา้ใจ 

ด้านศลิปวฒันธรรม 

1. ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งทีม่นุษย์สร้างขึ้นแล้วมีการสืบทอดต่อกันมา
ด้วยวิธีการต่างๆ 

  

2. ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา ในสังคม   

ด้านภมูปิญัญาลา้นนา 

3. ภูมิปัญญาล้านนาเป็นสิ่งที่ชาวภาคเหนือสร้างสรรค์ คิดค้นข้ึน เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

4. ภูมิปัญญาล้านนาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ช่วยให้สังคมมีความเคารพใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก 

  

5. ภาษาและวรรณกรรม เป็นกุญแจไขไปสู่ความรู้และภูมิปัญญาล้านนา   

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม   

7. ทรัพยากรธรรมชาติแยกความส าคัญออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านการเมือง 

  

8. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการด ารงชีวิตและภูมิปัญญาของมนุษย์   

 
       หมายเหตุ : ความรู้ความเข้าใจดี = ค่าคะแนนระหว่าง 10 - 12 คะแนน, ความรู้ความเข้าใจปานกลาง = ค่า
คะแนนระหว่าง 7 - 9 คะแนน, ความรู้ความเข้าใจน้อย = ค่าคะแนนระหว่าง 4 - 6 คะแนน, ความรู้ความเข้าใจ
น้อยที่สุด = ค่าคะแนนต่ ากว่า 4 คะแนน 
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ส่วนที่ 3    สรุปประเด็นความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมที่เข้าร่วม (พอสังเขป) 
............................................................................................................................. ......................................................  
...................................................................................................................................................................... ..............  
................................................................................................................... .................................................................  
 
ส่วนที่ 4    ข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ 
               สิ่งแวดล้อม 
............................................................. ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มทร.ล้านนา 
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(รา่ง) แบบสอบถาม (ส าหรบัผูบ้รหิารและบคุลากร) 
เรื่อง   ความเขา้ใจในศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญาลา้นนา และทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 

************************** 
 
ค าชีแ้จง     
           แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา กลยุทธ์ที่ 3.1  สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
          2. เพ่ือน าผลการศึกษา มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในการสร้างการรับรู้ในคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
แบบสอบถามประกอบด้วย 
          ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ส่วนที่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ 
               ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
          ส่วนที่ 3  สรุปประเด็นความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม 
 ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ 
                       ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
 
โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกข้อความให้สมบูรณ์ 
 

สว่นที ่1      ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. ชื่อ................................................................ นามสกลุ............................................................ .... 
 
2.  เพศ      ชาย    หญิง 
 
3. อาย ุ   ต่ ากว่า 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี  

 41-50 ปี   51 ปี ขึ้นไป 
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4. สถานะ  ผู้บริหาร        อาจารย์             เจ้าหน้าที่     

 
5. สงักดั   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์                      คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                                   
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ     ส านักงานอธิการบดี 
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา   กองการศึกษา 
   กองบริหารทรัพยากร 
                                   

6. หนว่ยงาน (โปรดระบ)ุ........................................................................................ .................................................. 
                       หมายเหตุ* หากชื่อหน่วยงานซ้ าชื่อสังกัดในข้อ 5. ให้ใส่เคร่ืองหมาย (-)     
 
7. พืน้ที ่   เชียงใหม่   เชียงราย   ตาก  

 น่าน                      พิษณุโลก       ล าปาง                                   
 
สว่นที ่2      ความรู้ความเข้าใจในศลิปวฒันธรรม ภมูิปญัญาลา้นนา และทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 
            

ข้อค าถาม 
ความรู้ความเขา้ใจ 

เขา้ใจ ไมเ่ขา้ใจ 

ด้านศลิปวฒันธรรม 

1. ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งทีม่นุษย์สร้างขึ้นแล้วมีการสืบทอดต่อกันมา
ด้วยวิธีการต่างๆ 

  

2. ศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา ในสังคม   

ด้านภมูปิญัญาลา้นนา 

3. ภูมิปัญญาล้านนาเป็นสิ่งที่ชาวภาคเหนือสร้างสรรค์ คิดค้นข้ึน เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

4. ภูมิปัญญาล้านนาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ช่วยให้สังคมมีความเคารพใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก 

  

5. ภาษาและวรรณกรรม เป็นกุญแจไขไปสู่ความรู้และภูมิปัญญาล้านนา   

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6. ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม   

7. ทรัพยากรธรรมชาติแยกความส าคัญออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านการเมือง 

  

8. สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการด ารงชีวิตและภูมิปัญญาของมนุษย์   
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       หมายเหตุ : ความรู้ความเข้าใจดี = ค่าคะแนนระหว่าง 10 - 12 คะแนน, ความรู้ความเข้าใจปานกลาง = ค่า
คะแนนระหว่าง 7 - 9 คะแนน, ความรู้ความเข้าใจน้อย = ค่าคะแนนระหว่าง 4 - 6 คะแนน, ความรู้ความเข้าใจ
น้อย = ค่าคะแนนต่ ากว่า 4 คะแนน 
 
 
ส่วนที่ 3    สรุปประเด็นความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมที่เข้าร่วม (พอสังเขป) 
............................................................................................................................. ......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
........................................................... .........................................................................................................................  
 
ส่วนที่ 4    ข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ 
               สิ่งแวดล้อม 
.................................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มทร.ล้านนา 
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