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ค ำน ำ 

แผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงขับเคลื่อน ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ร่วมกันวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก (SWOT) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ว่ำมีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และภัยคุกคำมมำกน้อยเพียงใด เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงในกำร
พัฒนำขับเคลื่อนระบบกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดีขึ้น และสำมำรถ
ปฏิบัติได้บรรลุตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในกำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปลวัฒนธรรม ทั้งในระดับกอง คณะ วิทยำลัย พ้ืนที่ หน่วยงำน ที่มีพันธกิจในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำน
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยฯ ทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ        
มีควำมคำดหวังว่ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส ำหรับ
กำรบูรณำกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ของทุก
ภำคส่วนภำยในมหำวิทยำลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดของแผน สำมำรถตอบสนองเป้ำหมำยและ
แสดงผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
                
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมคลล้ำนนำ 
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สำรบญั 
 

เรือ่ง            หน้ำ 
ค ำน ำ               ก 
ส่วนที่ 1 บริบทของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมคลล้ำนนำ         1 
ส่วนที่ 2 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม     4 
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ   12 
           ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) 
ส่วนที่ 4 แผนกำรก ำกับและติดตำม กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม      20 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       29 
ภำคผนวก 
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ส่วนที ่1   
บรบิทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน และศูนย์ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา บนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Science and Technology-Based) บูรณาการ การเรียนการสอน กับการปฏิบัติงานจริง (Work 
Integrated Learning; WIL) เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะได้รับ
การสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ประกอบด้วย 
6 พ้ืนที่ กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนที่เชียงราย พื้นที่ตาก พ้ืนที่น่าน พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พ้ืนที่
ล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเป็นผู้น ามีความเลิศในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-
on) ที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) สู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

 
1.1 โครงสรา้งองค์กร 
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1.2 ภาพรวมข้อมลูทัว่ไปของมหาวทิยาลัย  
1.2.1 ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ปรัชญา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา 
วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ่น สังคมอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ :  

1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ สร้างนวัตกรรม และผลิตครูวิชาชีพ โดย
ให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางในระดับปริญญาเป็นหลัก 

2.ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรื อทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและ
สังคม 

4. รม และความเป็นไทย หรือจัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธร
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

5. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
อัตลักษณ์ : “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” 
 
เอกลักษณ์ : ภาพลักษณ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญของทุกองค์กร การก าหนดเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย ล้านนา
สร้างสรรค์เพ่ือเศรษฐกิจนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานราก เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความมั่นคงทางนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา เทคโนโลยีและการจัดการเพ่ือชุมชน โครงข่าย
คมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและบริการจัดการเทคโนโลยี วัฒนธรรมท้องถิ่นและนวัตกรรม
อาหารสุขภาพและพันธุกรรมพืช เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ ให้มีเป้าหมายเดียวกันสู่
การเป็น “มหาวิทยาลัยวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 
 

ยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมืออาชีพ เพ่ือสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และ

งานสร้างสรรค์ส าหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสังคมภาคีเครือข่าย ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนาให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ค่านิยม (Value) 
R : Responsibility - รับผิดชอบต่อภารกิจต่อชุมชนสังคมประเทศชาติ 
M : Morality - ยึดมั่นในคุณธรรมความงามความดี 
U : Unity - เป็นหนึ่งเดียว 
T : Technology – เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 

  L : Learning society – สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที ่2   
สถานการณก์ารเปลีย่นแปลง 

ที่มผีลตอ่การพฒันางานดา้นท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
 

2.1 บรบิทการเปลีย่นแปลงจากภายนอก 
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่ า ง  Information Technology กั บ  Operational Technology หรื อที่ เ รี ย กว่ า  Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน) ผนวกเข้ากับความสามารถในการจัดการกับ Big Data และ Cloud Technology ท าให้การผลิต
สินค้าและบริการมีความหลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคล มุ่งพัฒนาไปสู่ Smart 
Products และ Smart Services ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันรวมถึง
อนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้และการหาความรู้ของมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานอันส าคัญ
ของการพัฒนาที่ส าคัญ 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหนึ่งในพันธกิจที่จะต้องปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

2.1.2 เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (Digital Economy)  
ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคการแข่งขันทางดิจิทัลอย่างรุนแรง การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่หลีกหนี
ไม่พ้น เนื่องจาก Digital Economy มีความส าคัญและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในการลดต้นทุนในการ
ประกอบการด้านการผลิต การขาย โดยการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี หรือระบบอินเทอร์เน็ต เช่น e-mail 
โทรศัพท์มือถือ Conference Call ซึ่งช่วยลดาค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ราวมทั้ง การขยายตัวอย่างกว้างขวาง
ของ E-commerce ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ต้นทุนในการด าเนินการลดต่ าลง เช่น การขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยไม่ต้องมีร้านค้า ความสะดวกของผู้ซื้อที่ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อของเกษตรกรเปิด Application และรู้ได้ทันที
จากต าแหน่ง GPS ทีต่นอยู่ว่าในพื้นที่นี้ในปีนี้ควรปลูกพืชอะไร ช่วยอ านวยความสะดวกในการลงทุนธุรกิจ 
ข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เช่น การจองโรงแรมและโปรแกรมการท่องเที่ยว การซื้อหุ้นต่างประเทศ การค้าขาย
เงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการขยายการจ้างงานและสร้างการจ้างงานในลักษณะใหม่ ๆ เช่น นัก
กลยุทธ์การตลาดทาง Social Media ที่ปรึกษา E–commerce นักโฆษณาสินค้าทาง Social Media และ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E–Learning) แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า
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คนไทยจ านวนมากใช้เทคโนโลยี Digital เพ่ือความบันเทิง ทั้งการเล่น Facebook  Line  Smartphone และ 
Tablet มากกว่าการน าไปใช้ในด้านการท างาน  

ดังนั้น การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิทัล เพ่ือลดต้นทุนทางด้านเวลาและทรัพยากร 
ต้องอาศัยความแม่นย า ถูกต้อง รวดเร็ว เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2.1.3 นโยบายการบริหารประเทศ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (ปี พ.ศ. 2561-2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้ นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามา 
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และ
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
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มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน 
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิ
บาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัว
ตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก่ากับหรือในการ
ให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2.2 บริบทภายใน ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการโดยประชุม

ระดมความคิดเห็นทบทวนและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของการด าเนินงานตามพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้หลัก 7S’s MODEL ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและ
สถานภาพ ศักยภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนเกณฑ์และมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ อว. ในการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริง เพ่ือน าไปประกอบการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และนโยบายส าคัญในการวางแผนพัฒนางานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรมีความสามารถ ได้รับการยอมรับจากชุมชนและท้องถิ่น ด้านเทคโนโลยี ท านุบ ารุง 
    ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อกัน 
2. ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในสาขาต่างๆ 
   ค่อนข้างครบถ้วน 
4. มีระบบและกลไกส าหรับการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. มีเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. ขาดบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการด าเนินการด้านการท านุบ ารุง 
    ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. ขาดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร 
4. ขาดอาคารและพ้ืนที่เฉพาะในการบริหารจัดการกิจการด้านวัฒนธรรม 
5. การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ 
6. ระบบการก ากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานและการน าผลการประเมินมาใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
7. สาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษาไม่ให้ความส าคัญในรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. พ้ืนฐานทางด้านสังคมในเขตภาคเหนือ มีการเชื่อมโยงทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มิติ ท าให้ง่าย 
    ต่อการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. การมีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมความเป็นล้านนา 
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4. ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการจัดการด้าน 
    การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วยให้ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน 
 
อุปสรรค (Threats)  
1. เยาวชนรุ่นใหม่มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
   ที่ไม่เหมาะสม 
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมท่ีมาพร้อมกับการศึกษาของชนรุ่นใหม่ 
3. การไม่ได้รับการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย 
4. ขาดความร่วมมืออย่างจริงจังจากหน่วยงานภายใน ในการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
5. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐมีแนวโน้มลดลง 
6. ปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด แหล่งมั่วสุมทางเพศ อบายมุข ท าให้เกิดความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม 
   และจริยธรรม 
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 2.3 ความเชือ่มโยงระหวา่งแผนยุทธศาสตรส์ านักงานอธกิารบดี พ.ศ. 2565 - 2569 กบัแผนปฏบิตัริาชการระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570)  
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 
 การจัดการศกึษาส าหรับคนทุกชว่งวัย

เพื่อการพัฒนาบัณฑิตนกัปฏิบัติสู่ศตวรรษ
ที่ 21 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมือ

อาชีพ เพือ่สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ส าหรับการยกระดับ ชมุชน สังคม 

ประเทศ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองคก์รสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 

การส่งเสรมิสังคมภาคีเครือข่าย 
ยกระดับศักยภาพสังคม คุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มดว้ย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งล้านนา
ให้สามารถ 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การสืบสาน รกัษา ตอ่ยอด 
ปรัชญาและศาสตร์พระราชา

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การสนบัสนนุการพฒันา
การศกึษาเพือ่ผลติก าลงัคนนกั
วิชาชพี 

2. การสนบัสนนุการพฒันา
มหาวทิยาลยัเพือ่การเตบิโตรว่มกบั
การพฒันาประเทศ 

3. การสนบัสนนุเสรมิสรา้งนกัศกึษา
และบคุลากรใหม้เีอกลกัษณอ์ตัลกัษณ์
ความภาคภมูใิจทางศลิปวฒันธรรม
ศลิปวฒันธรรม 

4. การพฒันาการบรหิารจดัการและ
การสรา้งฐานวฒันธรรมองคก์ร 

เปา้ประสงค ์เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปา้ประสงค ์เพื่อสนบัสนุนการพัฒนาและ
ผลิตก าลังคนบัณฑิตนักปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัย 

เปา้ประสงค ์เพื่อสนบัสนุนเป้าหมาย พฒันา
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบรกิาร

วิชาการ นวัตกรรม 

เปา้ประสงค ์เพื่อสนบัสนุน และส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนกัในคุณค่า 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเดน็ยทุธศาสตรส์ านกังานอธกิารบด ี

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
มหาวทิยาลยั 
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5.รอ้ยละผลการประเมนิของมหาวทิยาลยัทางดา้น
หลกัธรรมาภบิาล  ตามเกณฑก์ารประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั (ITA)  

3.รอ้ยละของนกัศกึษาและบคุลากรทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจในดา้นศลิปวฒันธรรม 
ภมูปิญัญาลา้นนา และทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้ม 
4.ผลงานทางดา้นศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญา
ลา้นนา และทรพัยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มที่เกดิ
ประโยชนก์บัตนเองและสังคมโดยนกัศกึษามสีว่น
รว่ม  
 

2 .สนบัสนนุใหม้หาวทิยาลยัสามารถสรา้งมูลคา่จาก
การพฒันาผลงานวจิยั ผลงานสรา้งสรรค ์นวตักรรม
และการบรกิารวชิาการ  

1.รอ้ยละของนกัศกึษาผา่นการสง่เสรมิทกัษะ
การด ารงชวีติ การท างานในศตวรรษที ่21 
การพฒันานกัศกึษาใหเ้ปน็บณัฑติทีพ่ึง
ประสงคข์องมหาวทิยาลยั และเปน็
ผูป้ระกอบการทีม่คีณุภาพ 

ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั 
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2.4 ตารางแปลงพนัธกจิ ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาสูแ่นวทางการปฏบิตัิอย่างเปน็รปูธรรม ของแผนปฏบิัตริาชการดา้นท านบุ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม ประจ าป ี2565 

แนวทางการปฏบิตัอิยา่งเปน็
รปูธรรมตามแผนปฏบิตักิาร

ประจ าป ี2565 ของ
มหาวทิยาลยัฯ 

พนัธกจิ แผนปฏบิตัริาชการ กลยทุธ ์
วตัถปุระสงคข์องแผนท านบุ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

1. ก าหนดแผนงาน โดยมี
ผู้รับผิดชอบด านเนงานจาก
หน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้กิด
ความร่วมมือด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม น าองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการ
เชื่อมโยงร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือ กลุ่มอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชนและเครือข่าย
ภายนอก 
2. เผยแพรผ่ลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่สนใจ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมที่
ทันสมัย ให้ผู้ทีส่นใจสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน ์
เพื่อสร้างมลูค่าได ้

พันธกิจที่ 4 : จัดการ
เรียนรู้ วิจยัหรือ
บริการวิชาการซึ่ง
น าไปสู่การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพิม่ให้กับ
ผู้เรยีน ชุมชน สังคม
และประเทศชาต ิ
 

เรื่องที่ 3 : การ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรสมัยใหมสู่่
ความเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหส้ังคม
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 
ตัวช้ีวัดที่ 29 องค์
ความรู้ ภูมปิัญญา 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับ BCG 
Economy หรือ 
Creative lanna 
 

1. เพื่อส่งเสรมิการรับรู้ในคณุค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 
2. เพื่อส่งเสรมิองค์ความรู้ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. นักศึกษาทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมการรับรู้ในคณุค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 
2. มีองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาลา้นนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 6 
องค์ความรู ้
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ส่วนที ่3 
  แผนปฏบิตัริาชการดา้นท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2565 
 

3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณ ส านักงานอธิการบด ีพ.ศ. 2565 
  3.1.1  สรุปการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

หมวดงบประมาณ 
งบประมาณ (บาท) 

แผน่ดนิ เงนิรายได ้ รวม 
1. งบบุคลากร - - - 
2. งบด าเนินงาน - - - 
3. งบลงทุน - - - 
4. งบเงินอุดหนุน - - - 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - 

รวม - - - 
    

งบกลาง - 948,350 948,350 
 
  3.1.2 การจัดสรรงบประมาณงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (บาท) 

แผน่ดนิ รายได ้ รวม 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ผลิตก าลังคนนักวิชาชีพ 

-   

ยุทธศาสตร์ที ่2 การสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

-   

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสนับสนุนเสริมสร้างนักศึกษาและ
บุคลากรให้มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความภาคภูมิใจทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 948,350 948,350 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 

-   

รวม - 948,350 948,350 
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3.1.3 รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณตามงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หนว่ยงาน 
แผนการเบกิจา่ย 

รวม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา       20,000    32,745    193,900    101,015    347,660  
คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร ์               -               -    -      18,500       18,500  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร               -       8,800     21,200     50,000      80,000  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์              -    -               -      19,860         19,860  

คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์              -      40,000    51,680            -         91,680  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ              -       60,000             -              -         60,000  
งานศิลปวัฒนธรรม พื้นที่เชียงราย              -        9,000    10,900     44,750       64,650  

งานศิลปวัฒนธรรม พื้นที่ตาก            -              -      17,500    35,000       52,500  
งานศิลปวัฒนธรรม พื้นที่น่าน              -              -               -      50,000       50,000  

งานศิลปวัฒนธรรม พื้นที่พิษณุโลก              -       25,500     31,000       4,500       61,000  
งานศิลปวัฒนธรรม พื้นที่ล าปาง              -       50,000             -       52,500     102,500  

รวม 20,000 226,045  326,180  376,125  948,350  

 
แผนภาพแสดงสดัสว่นงบประมาณประจ าป ี2565 จ าแนกตามพื้นที ่

 
 

ศวธ. มทร.ลา้นนา 
37%

คณะบริหารฯ
2%

คณะวิทยาศาสตรฯ์
8%

คณะวิศวกรรมศาสตร์
2%

คณะศิลปกรรมฯ
10%

วิทยาลยัฯ
6%

เชียงราย
7%

ตาก
6%

น่าน
5%

พิษณโุลก
6%

ล าปาง
11%

งบประมาณประจ าป ี2565



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รหัสโครงการ ช่ือโครงการ/กิจกรรรม เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงงบประมาณ
64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65

1-501-01 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนารถกระทงส าหรับ
เตรียมการประกวดกระทง
ใหญ่ ประจ าปี 2565

1. เพ่ือด าเนินการจัดเก็บโครงสร้าง
และองค์ประกอบรถกระทงใหญ่ ใน
งานประเพณีเดือนย่ีเป็งเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2564
2. เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างประกอบ
และตกแต่งองค์ประกอบรถกระทง
ใหญ่ เข้าร่วมงานประเพณีเดือนย่ีเป็ง
เชียงใหม่ ประจ าปี 2565
3. เพ่ือสร้างผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในนามมหาวิทยาลัยฯ
 จัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รถกระทงของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเข้าร่วม
จัดแสดงในงานประเพณีเดือนย่ีเป็ง
เชียงใหม่ ประจ าปี 2565 จ านวน 1 ชุด

1. การจัดเก็บโครงสร้างและ
องค์ประกอบรถกระทง ประจ าปี 2564 
ให้สามารถน าไปใช้ต่อได้ในงานประเพณี
เดือนย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจ าปี 2565 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
2. รถกระทงของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
การปรับปรุงโครงสร้างประกอบและ
ตกแต่งองค์ประกอบรถกระทง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

         200,000 -         -   20,000 -         -   -         -     180,000         -           -           -           -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-02 โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. เพ่ือสร้างกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการสืบทอดและ
สานต่อความรู้ทางวัฒนธรรม

1. เครือข่ายทางวัฒนธรรม 2 เครือข่าย
2. บุคคลผู้มีคุณูปการทางด้านวัฒนธรรม
 4 คน

บุคคลผู้มีคุณูปการทางด้านวัฒนธรรม มี
คุณสมบัติความเหมาะสมจากการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการ ร้อยละ 80

ด าเนินตามเป้าหมายตาม
ก าหนดเวลาร้อยละ 80

-           -           -           -   -         -   -         -            -           -   -         -   - ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-03 สืบสานความรู้วัฒนธรรม
ประเพณีล้านนา ประจ าปี
 2565

1. เพ่ือสืบสานความรู้วัฒนธรรม
ประเพณีล้านนา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากร มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับความรู้
ความเข้าใจในประเพณีของล้านนา

กิจกรรมสืบสานความรู้วัฒนธรรม
ประเพณีล้านนา ประจ าปี 2565 จ านวน
 3 กิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจในระดับการวัดผลแบบคร้ังเดียวต่อ
กิจกรรม โดยผ่านร้อยละ 70
2. ผู้เข้าร่วมเกิดความพึงพอใจในกิจกรรม
ร้อยละ 80

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

           37,920 -         -   -         -     10,320         -     12,500          -           -     15,100         -           -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-04 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งด้าน
ศิลปวัฒนธรรม.

1. เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร ได้ศึกษาและเรียนรู้นอก
สถานท่ี ในกิจกรรมประเพณีท่ี
เกิดข้ึนจริง
2. เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร ได้รับความรู้เก่ียวกับชาติ
พันธ์ุในล้านนา
3. เพ่ือให้ศึกษาเส้นทางการ
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่
4. เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร ได้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
ประเพณี

1. กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ในเส้นทาง
วัฒนธรรม 1 กิจกรรม
2. เอกสารเผยแพร่ความรู้ในกิจกรรม
การศึกษาเรียนรู้ในเส้นทางวัฒนธรรมา 1
 ชุด
3. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 1 
กิจกรรม
4. นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 150 คน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความ
เข้าใจในระดับการวัดผลแบบคร้ังเดียวต่อ
กิจกรรม โดยผ่านร้อยละ 70
2. ผู้เข้าร่วมเกิดความพึงพอใจในกิจกรรม
ร้อยละ 80

ด าเนินตามเป้าหมายตาม
ก าหนดเวลาร้อยละ 80

           63,695 -         -   -         -           -           -   -          -   -   44,045   19,650         -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-05 โครงการจัดท าวารสาร
ทางศิลปวัฒนธรรม “เวียง
เจ็ดลิน” ปีท่ี 12

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

1. วารสารเวียงเจ็ดลิน ปีท่ี 12 ในรูปแบบ
เอกสารดิจิทัล 1 ชุด
2. ต้นฉบับวารสารเวียงเจ็ดลิน ปีท่ี 12 
จ านวน 1 เล่ม

ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของเอกสาร ได้
ตามก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ภายในระยะเวลา ท่ีก าหนด
ร้อยละ 80

            1,400 -         -   -         -           -           -     1,400          -           -   -         -   - ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

โครงการหลัก

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนงาน โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

รายละเอียด
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการหลัก

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

รายละเอียด

1-501-06 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 31 คน อาจารย์ 2
 คน และเจ้าหน้าท่ี 4 คน

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมชุดการ
แสดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

           22,425 -         -   -         -     22,425         -           -            -           -   -         -   - ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-07 โครงการประชุมเพ่ือ
ขับเคล่ือนงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1. เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ทิศ
ทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. เพ่ือทบทวนและถ่ายทอดแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2565
3. เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจ าปีงบประมาณ 2566

1. เกิดกิจกรรมเพ่ือทบทวนและถ่ายทอด
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2565 และวางแผนกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2566 จ านวน 1 กิจกรรม
2 เกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ทิศ
ทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 1 กิจกรรม
3 คณะกรรมการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มทร.ล้านนา 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.4 ของกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/ ต่อประโยชน์ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

-           -           -           -   -         -   -         -            -           -   -         -   - ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-08 โครงการคลังความรู้
วัฒนธรรม มทร.ล้านนา :
 พรรณไม้วัฒนธรรม ใน 
มทร.ล้านนา น่าน

1. เพ่ือด าเนินการจัดเก็บความรู้
เร่ืองพรรณไม้ในวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี
มทร.ล้านนา น่าน
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

           22,220 -         -   -         -           -           -   -          -   -   20,820   1,400         -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา มทร.ล้านนา

1-501-09 โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เน่ืองใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2565

1. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มีความเป็นสิริมงคล ความ
สมานสามัคคีฉันท์ ภายในคณะฯ
2. เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มีส่วนร่วมการท ากิจกรรม
ร่วมกัน เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปัฒน
ธรรม
3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ี
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม พ่ึงพาตนเองได้ 
และเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการให้กับ
สังคมและท้องถ่ินผ่านการจัด
กิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มทร.ล้านนา จ านวน 1,500 คน

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษา คณะบริหารธุกิจและศิลป
ศาสตร์ มทร.ล้านนา มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตาม
พันธกิจในด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

) สามารถด าเนินโครงการแล้ว
เสร์จตามระยะเวลาท่ีก าหนด
 2) สามารถติดตามประเมินผล
โครงการตามเวลาท่ีก าหนด
ภายใน 15 วัน หลังเสร็จส้ิน
โครงการ
 3) สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ภายใน 30 วันหลัง
เสร็จส้ินโครงการ

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

1-501-10 โครงการส่งเสริม 
สร้างสรรค์ วิถีธรรม วิถี
พุทธ

1. เพ่ือส่งเสริมงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของวัดในจังหวัด
เชียงใหม่
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ในสาขา
ฯ ได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านพุทธ
ศาสนา
3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการ
ท างานบุคลากรในสาขาฯ

จ านวนผู้จัดท า 42 คน บาตรน้ ามนต์ 9 ชุด ร้อยละ 90 ของการเพ่ิมศักยภาพอาจารย์
ในสาขาฯ ได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนา 
และส่งเสริมความร่วมมือในการท างาน
บุคคลาการในสาขาฯ

ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดภายใน 2 
เดือน

           31,680 -         -   -         -           -           -   - 31,680         -           -           -           -   คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

รายละเอียด

1-501-11 โครงการคัดลอกจิตกรรม
ฝาผนังวัดในจังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-24 เพ่ือ
การอนุรักษ์และสืบสาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ 
จิตรกรรม ฝาผนังวัดพระสิงห์ และ
จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวงท่ี
มีคุณค่า
2. เพ่ือบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอนรายวิชาศิลปะไทย 2 ใน
หลักสูตรทัศนศิลป์
3. เพ่ือพัฒนาแนวทางด้านการเรียน
การสอนในรายวิชา ศิลปะไทย 2 
(Thai Art 2) รหัสวิชา BFAVA136
4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และสามารถบูรณา
การร่วมกับศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ได้

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้งานจิตรกรรมฝา
ผนังล้านนา ด้วยเทคนิคสีฝุ่นและปิด
ทองค าเปลว จ านวน 1 กิจกรรม
 2) นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานคัดลอก
จิตรกรรมฝาผนังจากภูมิปัญญาล้านนา 
และการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย จ านวน 16 คน
 3) ได้ผลงานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง 
จ านวน 16 ผลงาน

1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน (ประเมินจากความรู้ก่อน/
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผล
งานคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังล้านนา ด้วย
เทคนิคสีฝุ่นได้
 3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละของงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80

           20,000         -           -           -           -           -           -           -            -      20,000         -           -           -   คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1-501-12 โครงการบูรณาการองค์
ความรู้ เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
เรือนพ้ืนถ่ินล้านนา 
ในขอบเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1) เพ่ือสร้างฐานข้อมูลมรดกทาง
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืน
ถ่ินล้านนา ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอแม่แจ่ม
 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกลไกความ
ร่วมมือเชิงพ้ืนท่ี ในรูปแบบข้อมูล
ดิจิตอล ได้แก่ แบบสถาปัตยกรรม 
(Architectural drawing) หุ่นจ าลอง
 3 มิติ  (3D model) และ โมเดล
หุ่นจ าลอง (Mass Model)
2) เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน
ร่วมกับงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โดยน าเอา
องค์ความรู้จากในห้องเรียน 
(รายวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ล้านนา) ไปสู่ประสบการณ์การ
ท างานปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง (area 
based) ณ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ 
3) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้
มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม
เรือนพ้ืนถ่ินล้านนา ในรูปแบบ

ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา ท่ีมี
คุณค่า ในลักษณะต่างๆ ท้ังส่ือดิจิตอล
และหนุ่นจ าลอง อันประกอบด้วย
1) ข้อมูลภาพถ่าย จ านวน 12 หลัง
2) ข้อมูลแบบสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ิน
ในรูปแบบ (architectural drawing) 
จ านวน 12 หลัง
3) หุ่นจ าลอง 3 มิติ (3D model) จ านวน
 12 หลัง
4) โมเดลหุ่นจ าลอง (Mass Model) 
จ านวน 12 หลัง

คือการสร้างประสบการณ์อันเกิดจาก
การปฏิบัติ จากในห้องเรียนสู่พ้ืนท่ีเรียนรู้
จริง ร่วมกับกลไกความร่วมมือเชิงพ้ืนท่ี 
การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
งานวิจัย และภารกิจด้านงานบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมเรือน
พ้ืนถ่ินล้านนาท่ีทรงคุณค่าให้คงสืบไป โดย
เป้าประสงค์คือ 
1) การส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
3.50 คะแนน
2) การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าชม
นิทรรศการและเย่ียมชมช่องทางการ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 3.50 คะแนน  

การด าเนินโครงการด าเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อย
ละ 90

           40,000        -          -          -          -    40,000        -          -           -          -          -          -          -   คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1-501-13 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะการตอก
โลหะลายฉลุ (ปานซอย)

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และ
เข้าใจถึงศิลปหัตถกรรมล้านนา
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติตามแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนา 
และสืบสานความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ตัวแทนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
จ านวน 30 คน ท่ีสนใจได้เข้าร่วมพัฒนา
ทักษะและเข้าใจถึงคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถผลิตช้ินงาน
 จ านวน 24 ชุด และมากกว่าร้อยละ 
80% ได้เรียนรู้ทักษะทางหัตถกรรม
ศิลปะล้านนาแขนงหน่ึง และมีความ
ภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนในการสืบสานศิลปะ
ให้คงอยู่ต่อไป

จ านวน 2 วัน (ด าเนินการแล้ว
เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90)

           19,860         -           -           -           -           -           -           -            -           -      19,860         -           -   คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

รายละเอียด

1-501-14 โครงการการสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภูมิปัญญาอาหารท้องถ่ิน
ของจังหวัดตากสู่การ
น าเสนอในรูปแบบสไตล์โม
เดิร์น/ประยุกต์ฐาน
วิทยาศาสตร์ ให้เป็นท่ีรู้จัก
ในระดับชาติ มีความม่ัง
ค่ังและย่ังยืน

1. เพ่ือศึกษาต าหรับอาหารท้องถ่ิน
ในจังหวัดตาก
2. เพ่ือน าเสนออาหารท้องถ่ินใน
รูปแบบสไตล์โมเดิร์นด้วยดิจิตอล
เทคโนโลยี
3. เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาอาหารท้องถ่ินพ้ืนท่ี จ.ตาก 
ให้คงอยู่สืบไป

1. จ านวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. จ านวนต าหรับอาหารท้องถ่ินอย่าง
น้อย 6 ต าหรับ

1. นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ เฉล่ียไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. เกิดทักษะในการประกอบอาหารใน
เชิงวิทยาศาสตร์ (ช่ัง-ตวง-วัด) และ
ประสบการณ์การประกอบอาหารจาก
การปฏิบัติจริง
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเกิด
กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้าน
อาหารพ้ืนถ่ิน
4. มีส่ือดิจิตอลเก่ียวกับภูมิปัญญาอาหาร
ท้องถ่ิน 6 เร่ือง

จัดท าโครงการแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

           20,000         -           -           -           -           -           -           -            -           -      18,000     2,000         -   คณะวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร

 ตาก

1-501-15 โครงการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมทาง
การเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ีและศิษย์เก่าได้
ทราบถึงความส าคัญและความ
เป็นมาของวัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตร
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ส่ือสาร
เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการเกษตร
3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท่ี
เก่ียวกับทางการเกษตรให้เป็นท่ี
แพร่หลายมากข้ึน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
2. ได้เว็บเพจข้อมูลด้านวัฒนธรรมทาง
การเกษตร อย่างน้อย 1 เว็บเพจ
3. ได้การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ด้านต่างๆ อย่างน้อย 6 เร่ือง

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ    
ร้อยละ 80
- ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา
- นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า มีส่วน
ร่วมในเรียนรู้และสืบสานด้านวัฒนธรรม
การท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

           30,000 0 0 0 0    8,800 0 0   21,200 0 0 0 0 คณะวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
 พิษณุโลก

1-501-16 โครงการอนุรักษ์สายพันธ์ุ
ข้าวมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง

1. เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ 
จิตส านึก และความภาคภูมิใจในการ
ร่วมสานต่อมรดกทางวัฒนธรรม
พ้ืนฐานของข้าวตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วม
โครงการรับความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมและได้ร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
3. เพ่ืออนุรักษ์สายพันธ์ุข้าวเจ้าก่ า 
มทร.ล้านนา ให้เป็นสายพันธ์ุท่ีบริสุทธ์ิ

มีผู้ร่วมกิจกรรมโครงการไม่ต่ ากว่า 150 
คน

คะแนนประเมินการจัดกิจกรรมไม่ต่ ากว่า
 3.50

ด าเนินโครงการเสร็จส้ินตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 
100

           30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  30,000 0 คณะวิทยาศาตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
 ล าปาง

1-501-17 โครงการบูรณาการสห
วิทยาการศาสตร์ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ชุมชนในอ าเภอดอยสะเก็ด

1. เพ่ือให้นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้
บูรณาการศาสตร์ร่วมกับชุมชนสู่การ
สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ี
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2. เพ่ือให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ได้บูรณาการศาสตร์ร่วมกับชุมชนสู่
การสร้างองค์ความรู้ด้านการรักษา
ส่ิงแวดล้อมและแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพ้ืนท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่
3. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ได้บันทึกองค์
ความรู้ท่ีได้รับและน าไปเผยแพร่
อย่างน้อย 1 ช่องทาง

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
2. กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม มีนักศึกษา
และบุคลากรเข้าร่วมครบทุกกิจกรรม
3. จ านวนบุคลากรและนักศึกษา สามารถ
เผยแพร่องค์ความรู้และช้ินงานไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ในช่องทางใดช่องทางหน่ึง
4. ได้ถอดองค์ความรู้จ านวน 4 องค์
ความรู้ ประกอบด้วย ด้านศิลปวัฒนธรรม
 ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านรักษา
ส่ิงแวดล้อม และด้านแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ี อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของ
แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา
2. ผลประเมินความพึงพอใจ “โครงการ
มีคุณภาพโดยรวม” ในระดับ “มาก” ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ด าเนินการส าเร็จในระยะเวลา
ท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

           60,000         -           -           -           -           -      60,000         -            -           -           -           -           -   วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ
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ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

รายละเอียด

1-501-18 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาล้านนา ประจ าปี 
2565

1. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริม
ให้นักศึกษาและบุคลากร เห็นคุณค่า
 ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม
3. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา 
และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
ในการพัฒนาตนเองและสังคม
4. เพ่ือให้นักศึกษามีพฤติกรรมการ
รับรู้ และมีความรู้เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา

1. จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินโครงการ 5 
กิจกรรม
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3)
3. กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา สืบ
สานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม ดังน้ี
- กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วัฒนธรรม
- การประกวดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
- การประกวดดนตรีโฟล์คซองค าเมือง
4. มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดง
ล้านนา จ านวน 1 เร่ือง
5. ชุดความรู้เก่ียวกับประวัติของ
ประเพณีปีใหม่เมืองล้านนา จ านวน 1 ชุด

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90
 2. บุคลากร และนักศึกษามีพฤติกรรม
การรับรู้ และมีความรู้เก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา โดย
วัดผลการจากการท าแบบทดสอดความรู้
ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ

การด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90

           64,650         -           -           -           -           -       9,000    10,900          -           -      14,750    30,000         -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี เชียงราย

1-501-19 โครงการวันวัฒนธรรม 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากร
และคณาจารย์ได้สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินของไทยและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
2. เพ่ือจัดกิจกรรมถ่ายทอดและสืบ
สานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3. เพ่ือสร้างเสริมวิชาชีพให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้าได้
4.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางด้านงานศิลปวัฒนธรรม

1. ด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม
2. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากวิทยากร อย่างน้อย 200 
คน จากผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด  โดย
วัดและประเมินผลจากแบบประเมินองค์
ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้/ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน (ประเมินจาก
ความรู้ก่อน/หลังเข้าร่วมโครงการ) 
1)  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร้อยละ  80  
2)  นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้
จาการสืบทอดองค์ความรู้จากวิทยากร 
เก่ียวกับภูมิปัญญาล้านนา  ร้อยละ  80
3)  ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การ
ท าขนมพ้ืนบ้าน และการย้อมสีจาก
ธรรมชาติ จ านวน  2 เร่ือง
4)  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริม
ทักษะการฝึกวิชาชีพและแนวทางการ
สร้างรายได้

ร้อยละของงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80

           52,500         -           -           -           -      50,000         -           -            -           -       2,500         -           -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี ล าปาง

1-501-20 โครงการสืบสานและ
เผยแพร่องค์ความรู้
ประเพณีทางด้าน
พระพุทธศาสนา

1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเก่ียวกับประเพณีถวายผ้ากฐิน 
ในรูปแบบ บวร  (บ้าน วัด โรงเรียน)
2. เพ่ือปลูกผังค่านิยมและส่งเสริม
ให้นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนัก
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาล้านนา
3. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้
ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาล้านนา

1. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ภาค
เอกสารและบรรยาย 1 กิจกรรม
2. นิทรรศการแบบมีส่วนร่วม  1 กิจกรรม
3. ผู้เข้าร่วมจัดท านิทรรศการ 50 คน
4. ผู้เข้าร่วมเย่ียมชมบูทนิทรรศการ 200 
 คน 

เกิดช้ินงานจากการเรียนรู้ฝึกฝน โดย
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและชุมชน
 แบบมีส่วนร่วมในรายละเอียดเคร่ืองอัฐ
บริขาล และบริวาร เคร่ืององค์กฐินตาม
จารีดประเพณีแต่ด้ังเดิมสืบต่อกันมา

ด าเนินการและเผยแพร่ชุดองค์
ความรู้ เสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบ
นิทรรศการและส่ือออนไลน์
ประเภทต่างๆ

           50,000        -          -          -          -          -          -          -           -          -          -    50,000        -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี ล าปาง
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.โครงการหลัก

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์

รายละเอียด

1-501-21 โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้และสืบสานศาสตร์
งานศิลป์ถ่ินวัฒนธรรม

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับรู้และ
เห็นความส าคัญของคุณค่าด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบ
ต่อไป 
2. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้รับรู้ คุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากร และผู้
ท่ีสนใจ เกิดความรับรู้และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบ
สานภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรม
และศิลปะงานประดิษฐ์และเป็นการ
เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

1) จ านวนกิจกรรม 5 กิจกรรม
2) จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
100  คน

นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์
ของโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
 นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ด้านถ่ายทอดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไม่ต่ ากว่าร้อยละ
 80 โดยวัดจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วม
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ นักศึกษาและ
บุคลากร มีความเข้าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมนักศึกษา เกิดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปและวัฒนธรรม เกิดผลงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยมีนักศึกษาเป็นส่วน
ร่วม 
 - ชุดความรู้ด้านสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน จ านวน 1 ชุด 

ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80

           61,000         -           -           -           -      15,000    10,500         -            -      31,000     4,500         -           -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี 
พิษณุโลก

1-501-22 โครงการส่งเสริมงาน
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน

1. เพ่ือเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน
ครบรอบ 84 ปี
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อาจารย์,เจ้าหน้าท่ี,นักศึกษา
,ศิษย์เก่า, ประชาชนภายนอก
3. เพ่ือเผยแพร่เกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
4. เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีเรือแข่งของ
จังหวัดน่านให้สืบไป

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 670 คน 
2. เกิดการเผยแพร่เกียรติภูมิของ มทร.
ล้านนา น่าน จ านวน 1 เร่ือง
3. เกิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ มทร.ล้านนา
 น่าน จ านวน 1 กิจกรรม

ร้อยละความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับการจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
80 คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ศิษย์
เก่า เชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  น่าน และร่วมกิจกรรม
การสืบสานเรือแข่งของจังหวัดน่าน

โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

           50,000         -           -           -           -           -           -           -            -           -      49,600         -          400 ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี น่าน

1-501-23 โครงการสืบสาน ส่งเสริม 
อนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม ปี 2565

1. เพ่ือจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ท้ัง
 3 กิจกรรม รวม 350 คน   
2. เกิดกิจกรรม 
    2.1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
    2.2 กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา
    2.3 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา  ท้องถ่ิน
 ปี 2565

นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม โดย
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน (ประเมินจากความรู้ก่อน/
หลังเข้าร่วมโครงการ) หลังเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ (ตามหัวข้อเร่ืองท่ี
อบรม) อย่างน้อย 1 ผลงาน
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป็นกิจกรรมท่ี ส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากร ได้มีส่วนร่วมใน

ร้อยละของงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 80

           52,500         -           -           -           -           -           -      15,000          -       2,500         -      35,000         -   ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา พ้ืนท่ี ตาก
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*หมายเหตุ : ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

20,000                            
(1) โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังท่ี 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ าค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก อว. จ านวน 10,000.- บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) และขออนุมัติงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน 79,640.- บาท (เจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 89,640.- บาท (แปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
(2) โครงการ 1-501-01 และ 1-501-02 ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

226,045                           326,180                           376,125                           
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ส่วนที ่4 
  แผนการก ากับตดิตาม การด าเนนิงานด้านท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรม  

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือก ากับ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเป้าหมายที่ก าหนด 

 2. เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค หรือเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3.         เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันเป็นทีมในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษาส่วนกลาง  5 พ้ืนที่ 4 คณะ และวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ 
 
เป้าหมาย 
 1. ด าเนินการก ากับและติดตามการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 4 ครั้ง ในรายไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 
 2. ด าเนินการรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ในรายไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 
 3. ด าเนินการสรุปรายงานผลตามโครงการ/กิจกรรม หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 
  
ขอบเขต 

 การก ากับ ติดตามและประเมินผลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีผู้อ านวยการ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นผู้มีอ านาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติราชการที่รับผิดชอบ โดยที่บุ คลากรส านักงานศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 5 พื้นที่ 4 คณะ และวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคลากร
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของพ้ืนที่ 
คณะ หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารรับทราบและพิจารณาต่อไป 
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แนวทางการก ากบัและติดตามการด าเนนิงาน 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. มาตรการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดกรอบแนวทาง จุดเน้น 
ราชมงคลล้านนา 
 2. พิจารณารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา 5 พื้นที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย 
 3. วางแผนก าหนดกรอบแนวทางการก ากับและติดตาม 
 4. จัดท าปฏิบินก าหนดการก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
 5. จัดท าแผนการก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา 5 พื้นที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย 
 6. เนินงานโครงการฯแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนการก ากับและติดตามผลการด า  
 7. น าแผนการก ากับและติดตามฯ  เสนอผู้บริหารส านักงานอธิการบดีรับทราบเพ่ือก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการติดตามฯ 
 8. ประชุมกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือ

ะติดตามฯรับทราบแนวทางการด าเนินการตามแผนการก ากับแล  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ติดตามฯ 
 9. คณะกรรมการติดตามด าเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่ก าหนด 
 10. กลุ่มงานติดตามสรุปผลการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล 
  
หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผล  

 1. ระดับหนว่ยงาน  : บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร .ล้านนา โดยมีผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
เป็นประธานก ากับดูแล มีบทบาทอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
       1.1 จัดท าแผนก ากับ ติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน การติดตามความคืบหน้า และการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     1.2 ประสาน เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ รวมถึง
โครงการ /กิจกรรม ที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
     1.3 รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและ            
แนวทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ ในการ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
     1.4 รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา ส านักงานอธิการบดี และกองนโยบายและแผน ทราบ 
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      1.5 เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร 
 
 2. ระดับพื้นที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วย พิษณุโลก น่าน ตาก เชียงราย และล าปาง 
เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ มี
บทบาทอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
 2.1 ประสาน เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในพ้ืนที่ ตามระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานและการ
ติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2.2 รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา เสนอต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร .ล้านนา เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.3 รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ทุกพ้ืนที่ ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร .ล้านนา เ พ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมต่อไป 
 2.4 เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร 
 
 3. ระดับคณะ คณะ 4 คณะ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสห
วิทยาการ เป็นหน่วยงานเครือข่ายในการด าเนินงานและติดตามประเมินผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขอ ง
มหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทอ านาจหน้าที่หลัก ดังนี้ 
     3.1 ประสาน เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภายในคณะ และวิทยาลัยฯ ตามระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานและการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      3.2 รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา เสนอต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร .เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดล้านนา เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท ี่ก าหนดไว้ 
      3.3 รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของทุกคณะ และวิทยาลัยฯ ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงาน

ในภาพรวมต่อไปผลสัมฤทธิ์  
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      3.4 เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง ติดตามประเมินผล ชะลอหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตาม
เหตุผลอันสมควร 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 
 
ระยะเวลาการติดตามประเมินผล 

 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 5 พ้ืนที่ ได้ก าหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนฯ และนอกแผนฯ 
เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษาด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เสนอต่อกองนโยบายและแผนรับทราบ โดยขอความอนุเคราะห์ให้ 5 พ้ืนที่ 4 คณะ 1 
วิทยาลัย ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านท าน าบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 
หรืออีเมล์ rmutlculture@rmutl.ac.th เพ่ือศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จะได้รวบรวมรายงานข้อมูลเสนอ
เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
การรายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 1. หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 5 พ้ืนที่ 4 คณะ 1 วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา (Project 
Manager) 
 2. หน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา รายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2565 ต่อกองนโยบายและแผนตรวจสอบประเมินผล 

 3. หน่วยงานกองนโยบายและแผน รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ผลที่คาดว่าได้รับจากการติดตามประเมินผล 
 1. ท าให้รับทราบผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย
และเป้าประสงค์ที่วางไว้ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. มีแนวทางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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กรอบการก ากบัและตดิตามผลการด าเนนิงาน 
 

ที ่ กิจกรรมด าเนนิการ ระยะเวลา ผูใ้ห้ข้อมลู หมายเหต ุ
1 ติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 10  

ของเดือน ม.ค. , 
เม.ย. , ก.ค. , 
ต.ค. 
(ปีงบประมาณ
ถัดไป 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และ  
5 พื้นที ่4 คณะ  
1 วิทยาลัย 

แบบสรุปผล
การด าเนินงาน
โครงการ 

2 ก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
- แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
- แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล 
- ส่งแบบรายงาน 

ไตรมาส 1, 2, 3, 
4 (ภายใน 10 วัน
ท าการ หลัง
สิ้นสุดแต่ละไตร
มาส) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/งาน/
กิจกรรม และ  
5 พื้นที ่4 คณะ  
1 วิทยาลัย  

แบบรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการ ง.9 

3 สรุปภาพรวม/รายงานผล 
- รายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ/งาน/
กิจกรรม 
- รายงานผลต่อกองนโยบายและแผน 
- รายงานผลต่อส านักงานอธิการบดี 

ทุกสิ้นเดือนของ
ไตรมาสที่ 1, 2, 
3, 4 (ภายใน 15 
วันท าการหลัง
สิ้นสุดแต่ละ 
ไตรมาส) 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษา 

 

4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม/ผลลัพธ์ ประโยชน์ของแผนที่ได้รับ
การสรุปประเด็นปัญหา/แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ 

ภายในเดือน 
ตุลาคม 2565 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษา 

 

5 น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

ภายในเดือน 
ตุลาคม 2565 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษา 

 

6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2565 
- เสนอต่อ ส านักงานอธิการบดี 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ตุลาคม –
ธันวาคม 2565 

ศูนย์วัฒนธรรม-
ศึกษา และคณะ
ด าเนินงานจัดท า
รายงานประจ าปี 

รายงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 
2565 
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กรอบการประเมินผล ประกอบด้วยผลส าเร็จ 2 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับผลผลิต (Output) 
 ประเมินผลส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย งานประจ า งานโครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จของเป้าหมายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สะท้อนถึงผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายในภาพรวม 

 ระดับผลลัพธ์ (Outcome)  
ประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ 
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ปฏทิินการก ากบัและตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ 
ระยะเวลา รายละเอยีดการตดิตามฯ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

ไตรมาส เดือน 
1 มกราคม 

2565 
        1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่  1 
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565     
        2. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ด าเนินการจัดส่ง 
กองนโยบายและแผน และส านั ก งาน
อธิการบดี ภายในวันที่ 10 ของเดือน 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  ติดตามข้อมูล จาก
5 พื้นที ่4 คณะ  

1 วิทยาลัย 

2 เมษายน 
2565 

        1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 
        2. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ด าเนินการจัดส่ง 
กองนโยบายและแผน และส านั ก งาน
อธิการบดี ภายในวันที่ 10 ของเดือน  

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ติดตามข้อมูล จาก
5 พื้นที ่4 คณะ  

1 วิทยาลัย 

3 กรกฎาคม 
2565 

        1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 
2565 
        2. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ด าเนินการจัดส่ง 
กองนโยบายและแผน และส านั ก งาน
อธิการบดี ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ติดตามข้อมูล จาก
5 พ้ืนที ่4 คณะ  

1 วิทยาลัย 
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ระยะเวลา รายละเอยีดการตดิตามฯ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ
ไตรมาส เดือน 

4 
 

ตุลาคม 
2565 

 

        1. ติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
นอกแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 
        2. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ด าเนินการจัดส่ง 
กองนโยบายและแผน แล ะส านั ก งาน
อธิการบดี ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565  

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ติดตามข้อมูล จาก
5 พ้ืนที ่4 คณะ  

1 วิทยาลัย 

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบเสนอแผนงาน (ง.8) 

 
1 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
หนว่ยงาน ……………………………............. 

 งบประมาณแผน่ดิน  งบประมาณเงนิรายได ้ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

รหสัแผนงาน  _-_ _ _-_ _ 

 
1. ชื่อแผนงาน  ........................................................................................................................................................................ 
2. ผูร้บัผดิชอบ   ..................................................................................................................................................................... 
3. ประเภทแผนงาน   (…….)   แผนงานใหม่     (…….)   แผนงานต่อเนื่อง 
4. หลกัการและเหตผุล 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ............................................................................................................................................................................... 
 5.2 ............................................................................................................................................................................... 

5.3 ............................................................................................................................................................................... 
 
6. ความคาดหวงัของส านกังบประมาณทีจ่ะไดจ้ากแผนงาน (เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั ส านกังบประมาณ) 

6.1 ................................................................................................................................................................................ 
6.2 ................................................................................................................................................................................ 
6.3 ................................................................................................................................................................................ 

7. ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................................................................................................... 
7.2 กลยุทธ์ที่ ........................................................................................................................................................................... 
7.3 ตัวช้ีวัดที่ ........................................................................................................................................................................... 

  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับภาพรวม (ถ้ามี) 

8.1  ผลผลติที่คาดว่าจะได้ (Output)…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.2. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.3  ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.  โครงการ/กจิกรรม (ง.9) ภายใตแ้ผนงาน (จ านวนโครงการ/กจิกรรม (ง.9) ขึน้อยูก่บัตามความเหมาะสม) 
 9.1 รหัส _-_ _ _-_ _ - 01..................................................................................................................................................... 

9.2 รหัส _-_ _ _-_ _ - 02..................................................................................................................................................... 
9.3 รหัส _-_ _ _-_ _ - 03..................................................................................................................................................... 
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10. แผนการด าเนนิงาน 

รหสัโครงการ/กจิกรรม 

 
ป ีพ.ศ. ............. 

 
ป ีพ.ศ. ............. งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
1.รหัส_-_ _ _-_ _- 01               

2.รหัส_-_ _ _-_ _- 02               

3.รหัส_-_ _ _-_ _- 03               

 
 
11. งบประมาณ ............................ บาท (.......................................................................................................) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงนิ 
1.คา่ตอบแทน 
 
 

 

2.คา่ใชส้อย 
 
 

 

3.คา่วสัด ุ
 
 

 

จ านวนเงนิ  
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอยีดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
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12.การประเมนิความเสีย่งแผนงาน 
12.1 แบบประเมนิความเสีย่งแผนงาน 

แผนงาน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ผูร้บัผดิชอบแผนงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

วตัถปุระสงคแ์ผนงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

งบประมาณ............................บาท ระยะเวลาด าเนนิแผนงาน....................................ถงึ……………………………………… 
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง(/) การประเมินความเสีย่ง 

การจัดการ 
ความเสีย่ง** ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง* 
(โอกาสXผลกระทบ) 

ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร ์ 1.1...             

1.2...             

ความเสีย่งด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี อ่ืนๆ) 

2.1...             

2.2...             

ความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

3.1...             
3.2...             

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวชิาการ  
ระบบบรหิารหลักสตูร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 

4.1...             

4.2...             

ความเสีย่งด้านอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 5.1...             

5.2...             

*ระดับความเสีย่ง ค่าคะแนน 1-3 = ต่ า  ค่าคะแนน 4-9 = ปานกลาง ค่าคะแนน 10-16 = สูง ค่าคะแนน 17-25 = สูงมาก     
**การจัดการความเสี่ยง 1. Take - การยอมรับความเสีย่ง 2. Treat - การลด/การควบคุมความเสี่ยง 3. Transfer - การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 4. Terminate - การหลีกเลีย่งความเสีย่ง 
***ปัจจัยความเสีย่งท่ีถูกประเมินในระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ให้น าปัจจัยความเสีย่งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมต่อไป 
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12.2  แผนการบรหิารความเสีย่งแผนงาน 

แผนงาน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ผูร้บัผดิชอบแผนงาน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

วตัถปุระสงคแ์ผนงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

งบประมาณ............................บาท ระยะเวลาด าเนนิแผนงาน....................................ถงึ……………………………………… 

ประเดน็ความเสีย่ง ปจัจยัความเสีย่ง 
ปจัจยัความเสีย่ง(/) แนวทางการจดัการ 

ความเสีย่ง 

 
ก าหนดแลว้เสรจ็ 

ภายใน ภายนอก 
ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร ์ 1.1...        

1.2...        

ความเสีย่งด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี อ่ืนๆ) 

2.1...        

2.2...        

ความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  

3.1...        
3.2...        

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน  
(ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวชิาการ  
ระบบบรหิารหลักสตูร ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 

4.1...        

4.2...        

ความเสีย่งด้านอ่ืน ๆ โปรดระบ ุ 5.1...        

5.2...        

 
ลงช่ือ ..............................................................................ผู้รบัผิดชอบแผนงาน  

                                            (.................................................................)       
                                             .............................................................  
                                           ...................../.................../.................. 

                                             เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง ................................. 



แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) 

 
1 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
หนว่ยงาน ……………………………............. 

 งบประมาณแผน่ดิน  งบประมาณเงนิรายได ้ นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………. 

รหสัโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม............................................................................................................................................................. 
2. หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ............................................................................................................................................................ 

 3. สถานทีด่ าเนนิงาน  ............................................................................................................................................................... 
 4. ก าหนดการจดัโครงการ ........................................................................................................................................................ 

5.  หลกัการและเหตผุล 
.................................................................................................................. ...................................................................... 
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6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 ............................................................................................................................................................................... 
 6.2 ............................................................................................................................................................................... 
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7.  กลุม่เปา้หมายผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
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8. งบประมาณ ............................ บาท (.......................................................................................................) 

หมวดงบประมาณ จ านวนเงนิ 
1.คา่ตอบแทน 
 
 

 

2.คา่ใชส้อย 
 
 

 

3.คา่วสัด ุ
 
 

 

จ านวนเงนิ  
 

หมายเหต ุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอยีดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ 
             กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
              ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 
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9. แผนปฏบิตังิาน (แผนงาน) แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (แผนเงนิ) และ ตวัชีว้ดัเปา้หมายผลผลติ 

รายละเอยีดกจิกรรม 
ป ีพ.ศ……….. ป ีพ.ศ……………… งบประมาณ ผลลพัธข์องกจิกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
               
               
               
               
               

 
10. ตวัชี้วดัของโครงการ 
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      10.3 เชงิเวลา…………………………………………………………………………………………………………………………...........................        
      10.4 เชงิคา่ใชจ้า่ย (บาท)……………………………………………………………………………………………………….............................        
 
11. ผลผลติทีค่าดวา่จะไดร้บั(Output)(ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิงานซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการ/
กจิกรรม) 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
12. ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั (Outcome) (ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากผลผลติของโครงการ/กจิกรรม) 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 
13. ผลกระทบทีค่าดวา่จะไดร้บั (Impact) (ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากผลลพัธข์องโครงการ/กจิกรรม) 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

  
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
 (.................................................................)   
    ...................../.................../.................. 
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