
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท ำนุบ ำรงุศลิปวฒันธรรม  มหำวิทยำลยัแม่โจ ้

 พ.ศ. 2561    

 วนัท่ี  19  กรกฎำคม  2560  

และแผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

โดย : ศนูยศ์ลิปวฒันธรรม 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์       

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 8 การด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้การ

ด าเนินงานการสนองยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

จึงได้ให้มีการทบทวนแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2560 และจัดท า

แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2561 ขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้ าประสงค์ 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์  

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการพัฒนาแผนด้านท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 และมีการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยและในการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้มีการใช้กระบวนการ SWOT 

Analysis เพื่อก าหนดแนวทางการของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศกึษา บุคลากร ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 

 

              (นางสมพร   แรกช านาญ) 

          ผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
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สำรบัญ 

   หนา้ 

ค าน า   

สารบัญ  1 

กรอบแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2 

ที่มาการจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 

ประเด็นความท้าทายเร่งด่วนส าหรับศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 4 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 4 

ขั้นตอนการจัดท าแผน 6 

ปรัชญามหาวิทยาลัย 6 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 6 

เป้าประสงค์  6 

วิสัยทัศนศ์ูนย์ศิลปวัฒนธรรม 6 

พันธกิจ  7 

วัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7 

กลยุทธ์  7 

ตารางกลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 8 

แผนปฏิบัติราชการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้   10 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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กรอบแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ผลผลิต : ผลงำนกำรท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรม 

กจิกรรม : ส่งเสริมกำรท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ประเด็นยทุธศำสตรท์ี่ 6 กำรท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรม 

มติติามภารกิจพื้นฐาน มติงิบประมำณ มติเิชงิยุทธศาสตร์ 

ภำรกิจ รักษางานเดิม พัฒนางานเดิม ภารกิจยุทธศาสตร์ 

KPI 

-จ านวนโครงการท านุบ ารุงฯ 

-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

-รอ้ยละของโครงการที่บรรลุตาม  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

-รอ้ยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

 ที่ก าหนด 

-ค่าใชจ้่ายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม    

รำยจ่ำย งบบุคลากร/ด าเนินงาน/งบลงทุน/อุดหนุน/รายจ่ายอื่น 
งบท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

(งบรายจ่ายอื่น 2.00 ล้าน) 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ได้แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อด าเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ 

    ยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา      

    ทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา  

    บุคลากร และบุคลภายนอก 

4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

    ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 

 

โครงกำร 

-โครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภมูิปัญญาพืน้บ้าน 

-โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและพัฒนาศาสนา 

-โครงการพัฒนาศูนยว์ัฒนธรรมอัตลักษณว์ิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ 
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มหำวิทยำลัยแม่โจ ้: มหำวิทยำลัยชั้นน ำทำงกำรเกษตรในระดับนำนำชำติ 

ที่มำกำรจัดท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

 ตามที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกจิกของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ และประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ

การประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 (ควรปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม) ประกอบกับการก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาการท านุบ ารุงด้านศิลปวัฒนธรรม  ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้วธิีการศึกษาจากกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 

12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การสร้าง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 8 การด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  “มหาวิทยาลัย       

แห่งชีวติ” 

ประเด็นควำมท้ำทำยเร่งด่วนส ำหรับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรทีางวัฒนธรรม ในปัจจุบันการรับวัฒนธรรมทุกอย่างเข้ามา

อย่างมากมาย โดยที่ไม่มีการกลั่นกรองส่งผลกระทบถึงงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี  จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้าน Organic Green 

และ Eco  

 3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร ในระดับ

นานาชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมที่มีวิถีเกษตรเป็นรากฐาน 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

 จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้โดยใช้หลัก SWOT ปรากฏผล ดงันี ้

 จุดแข็ง 

  1. ได้รับรางวัลศิลปวัฒนธรรมท าให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

  2. แม่โจ้มีความเข้มแข็งด้านองคค์วามรูแ้ละวัฒนธรรมเกษตร 

  3. มีศูนย์เรยีนรูว้ัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

4. โครงการศิลปวัฒนธรรมในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนและมีส่วน 

 รว่มจากบุคลากรนักศึกษา ผู้บริหาร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี 

5. มีการบูรณาการกิจกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กับการพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ

และการเรียนการสอน 

6. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทาง 
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วัฒนธรรม ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย น าไปสู่นวัตกรรม

ด้านศิลปะการแสดงที่แตกต่าง 

7. มีบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน

ภายนอก โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอนการแสดงมากมาย และนักศึกษาที่เป็น

นักแสดงได้รับเชิญไปแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนาในหลายหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

8. มีเครือข่ายวัฒนธรรมมากมาย เช่น เครือข่ายชุมชน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่าย

สถาบันการศึกษา ที่สร้างความรว่มมือกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการถา่ยทอดและเผยแพร่

องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาแก่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

สามารถน าไปพัฒนาการแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ได้  

9.  มีวงดนตรแีม่โจ้แบนด์ที่มีช่ือเสียงและเป็นทีย่อมรับในระดับประเทศ ตลอดจนได้รับการ

สนับสนุนจากศิษย์เกา่ทั่วประเทศ 

 จุดอ่อน 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายและระบบการปฏิบัติงาน(งาน เงิน คน) ไมเ่อือ้อ านวยต่อการ                    

ปฏิบัติงานขาดความคลอ่งตัว ความรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ 

2. มีกิจกรรมพิเศษนอกแผนฯ ที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่ไม่เพียงพอ 

3. วัสดุอุปกรณใ์นการปฏิบตังิานไม่ทันสมยัและช ารดุ 

 โอกำส 

1. ชุมชนให้ความสนใจเพิม่มากขึน้ในการเขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมของ

ศูนย์ศลิปวัฒนธรรม 

2. ชุมชนท้องถิ่นมีการบูรณาการ งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งผลให้

มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั้งด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

 อุปสรรค 

1. ความเปลีย่นแปลงของสถานการณป์ัจจุบันทั้งด้านสังคม เศรษฐกจิ การเมอืง  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสง่ผลกระทบตอ่การเลอืนหายของวัฒนธรรมล้านนา 

2. การควบกลืนศิลปะและวัฒนธรรมไทย จากการรวมตัวของกลุ่มประชาคม 

    อาเซยีนในปี 2558 ท าให้วัฒนธรรมไทยผิดเพี้ยนไป 

3. วิถีชีวติของคนยุคใหม่ ไม่เอื้อต่อการอนุรักษ์และการสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผน 

 ขั้นตอนในการจดัท าแผนมีดังต่อไปนี ้

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

  2.  ศึกษาเอกสารและบริบทต่าง ๆ เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

 3.  ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

  4.   วิเคราะห์และประเมนิสภาพแวดล้อม (SWOT) 

 5.   วิเคราะห์ประเด็นทา้ทายเร่งดว่นที่มีผลต่อการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

  6.  ระดมความคดิเห็นเพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           

                       มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ พ.ศ. 2561 

  7.  ทบทวนแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ พ.ศ. 2560 

 8.   จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ พ.ศ. 2561 และน าเสนอ 

      ต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

 9.   จัดส่งแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน 

          ภายเพื่อเปน็แนวทางการด าเนินงาน 

  10. ติดตามและรายงานผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่อมหาวิทยาลยั 

ปรัชญำ 

ปรัชญำมหำวิทยำลัย 

 “มุ่งมัน่พัฒนาบัณฑติให้เปน็ผูอุ้ดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม จรยิธรรม  

            เพื่อความเจริญรุง่เรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ 5 

      “เป็นศูนย์รวมแหลง่เรียนรูแ้ละถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น” 

เป้ำประสงค ์

“การด ารงศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร” 

 

วิสัยทัศน์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

“เป็นศูนย์รวมแหลง่เรียนรูแ้ละถ่ายทอดศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” 

 Core Purpose  :  เป็นศูนย์รวมแหล่งเรยีนรูแ้ละถา่ยทอด 

 Core Value     :  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ 

 Visionary Goal :  ในระดับชาติและนานาชาต ิ
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 พันธกจิ 

  1.  ศึกษาพัฒนาองคค์วามรูด้้านศิลปวัฒนธรรม 

  2.  ถา่ยทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบนให้เป็นทีย่อมรับใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

วัตถุประสงค์ของแผนท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวทิยำลัยแม่โจ ้

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร  และประชาชนทั่วไป ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถสร้าง ชิ้นงาน/ผลงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้   

     ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพรสู่่สังคมได้ 

3. เพื่อส่งเสรมิการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน                                    

 การสอนและการวจิัย 

   4. เพื่อพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณว์ิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ 

ซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ จ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี ้  

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ตัวชีว้ัด 1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

ตัวชีว้ัด 1.2 ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ

อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิน่  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถสร้าง ชิ้นงาน/ผลงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพรสู่่สังคมได้  

  ตัวชีว้ัด 2.1 จ านวน ชิน้งาน/ผลงาน ที่ท าการเผยแพร่ 

ตัวชีว้ัด 2.2 จ านวนหน่วยงานภายใน/ภายนอก ที่ได้รับการถ่ายทอด 

           ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสรมิการบูรณาการงานท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน                                    

  การสอนและการวจิัย 

  ตัวชีว้ัด 3.1  มีการจัดการเรียนการสอนทีบู่รณาการกับการท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกวา่ 1 รายวิชา หรอื 1 กจิกรรม 

/ ต่อปีการศึกษา 

  ตัวชีว้ัด 3.2 คา่เฉลี่ยของระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ/กจิกรรมของนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการไมน่้อย

กวา่ 3.51 หรอือยู่ในระดับดี 
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กลยุทธท์ี่ 4 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิเีกษตร วถิแีม่โจ้ 

  ตัวชีว้ัด 4.1  ระดับความส าเร็จของแผนพฒันาศูนย์วัฒนธรรม        

อัตลักษณว์ิถีเกษตร วิถีแม่โจ ้  

  ตัวชีว้ัด 4.2  คา่เฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร            

ศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิเีกษตร วิถแีม่โจ ้  

 

ตำรำงกลยุทธ/์เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด 

แผนท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่  5 : เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม                

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ : การด ารงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 

1. ส่งเสรมิใหน้ักศึกษำและบุคลำกร ได้สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น   

และวัฒนธรรมกำรเกษตร 

เป้ำประสงค์ : เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   

และวัฒนธรรมการเกษตร 

ตัวชีว้ัด 1.1 รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการ 80 

ตัวชีว้ัด 1.2 ระดับของผู้เข้ารว่มโครงการมีความรูค้วามเข้าใจการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร 

3 

2. ส่งเสรมิใหน้ักศึกษำและบคุลำกรสำมำรถสรำ้ง ชิน้งำน/ผลงำน เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิน่ให้สำมำรถเผยแพร่สู่สังคมได้ 

เป้ำประสงค์ : เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถสรา้ง ชิน้งาน/ผลงาน พัฒนาองคค์วามรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่สูส่ังคมได ้

ตัวชีว้ัด 2.1 จ านวน ชิน้งาน/ผลงาน ที่ท าการเผยแพร่ 3 

ตัวชีว้ัด 2.2 จ านวนหน่วยงานภายใน/ภายนอก ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

ด้านศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมกำรเกษตร  มีกำรบูรณำกำร

กับกิจกรรมนักศึกษำ กำรเรียน  กำรสอน และกำรวิจัย 

เป้ำประสงค์ : เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหง้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหรอืวัฒนธรรมการเกษตร   

มกีารบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน  การสอน และการวจิัย 

ตัวชีว้ัด 3.1  มีการจัดการเรียนการสอนทีบู่รณาการกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

รายวิชาหรอื กจิกรรม / ต่อปกีารศึกษา 

4 



 

ตัวชีว้ัด 3.2 คา่เฉลี่ยของระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ/

กจิกรรมของนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการไม่นอ้ยกวา่ 3.51 หรอือยูใ่นระดับดี 

3.51 

4. พัฒนำศูนยว์ัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วถิีแม่โจ้ 

เป้ำประสงค์ : เพื่อพัฒนาศนูย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิเีกษตร วิถีแม่โจ้ ให้เปน็แหลง่

เรียนรูด้้านวัฒนธรรมการเกษตร 

 

ตัวชีว้ัด 4.1 ระดับความส าเร็จของแผนพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณว์ิถีเกษตร  

วิถีแม่โจ้ 

4 

ตัวชีว้ัด 4.2 คา่เฉลีย่ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ ์

วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ 

3.5 
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แผนปฏิบัติรำชกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

งบประมำณแผ่นดิน จ ำนวน 2,000,000 บำท 

 

 
    

ล ำดับ

ท่ี  

ชื่อโครงกำร ผู้รับผดิชอบ  จ ำนวน

ผู้รับบริกำร

(คน)  

 จ ำนวน

งบประมำณ  

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งท่ีไดจ้ำกโครงกำร  ระยะเวลำกำร

ปฏิบัตงิำน  

 

 

   

1 โครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิวัฒนธรรมและสืบสำนภูมิปัญญำพื้นบ้ำน 

            

3,000  

       

1,623,600  
     

 
   

1.1 โครงการส ารวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิน่ล้านนา งานอนุรักษ์ฯ   

             

50,400  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป  ต.ค.60-ส.ค.61  

 

   

   เพื่อจัดท าฐานขอมูของศิลปวฒันธรรม             
   

1.2 

โครงการสรา้งสรรค์การแสดงศิลปวฒันธรรมประจ า

มหาวิทยาลัย  งานอนุรักษ์ฯ   

           

100,000  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป     

 

   

1.3 โครงการบรกิารวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ งานอนุรักษ์ฯ   

             

24,900  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป     

 

   

1.4 

โครงการเผยแพร่ความรูด้้านศิลปวัฒนวัฒนธรรมผา่น

รายการวิทยุ งานอนุรักษ์ฯ   

             

21,600  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป     

 

   

1.5 

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่น 

"วัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี วถิีชวีิต" งานอนุรักษ์ฯ   

           

142,600  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป     

 

   

               
   

1.6 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมสู่

การเรียนการสอน งานอนุรักษ์ฯ   

              

10,000  นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป     

 

   

  (ศป 038 วิชาล้านนาคดี) งานอนุรักษ์ฯ     นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป      
   



 

ล ำดับ

ท่ี  

ชื่อโครงกำร ผู้รับผดิชอบ  จ ำนวน

ผู้รับบริกำร

(คน)  

 จ ำนวน

งบประมำณ  

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งท่ีไดจ้ำกโครงกำร  ระยะเวลำกำร

ปฏิบัตงิำน  

 

 

   

1.7 โครงการวันวัฒนธรรมการเกษตร            
   

  -สู่ขวัญควาย คณะสัตว์

ศาสตร์ 

                

50,000  

  ต.ค.60-ส.ค.61 

 

 

   

   -พิธีแฮกนา  ศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม 

                

50,000  

    

 

 

   

   -พิธีสู่ขวญัข้าวและการปลกูข้าว คณะผลิตกรรม              

100,000  

    

 

 

   

1.8 โครงการจัดท าวารสารหนงัสือและสือ่ภูมิปัญญา นางสมพร  แรก

ช านาญ 

             

349,600  

 1. วารสาร "อินทนิล" ออกราย 6 เดือน/ฉบับ  1,000 เล่มๆละ ต.ค.60-ส.ค.61 

 

 

   

  ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ประจ าปี 2561            150 บาท เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท     
   

  (NEW)       
2.NEW Letters "อินทนิล" ออกราย 6 เดือน/ฉบับ รวม 1,500 

เล่ม    
 

   

             เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงินจ านวน 45,000 บาท     
   

    

นส.เมรษิา ยอด

หอม     
3.โครงการเสวนาวิชาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (ภายใน-นอก) 3 

คร้ง    

 

   

    

นส.วีนาภัทร์ 

พงษ์พา        ต่อปี วงเงนิ 120,000 บาท    

 

   

    

นส.แคทลียา 

ประลาสนธิ ์     
4.แผน่พับประชาสัมพันธศ์ูนย์ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5,000 

ชุดๆ    

 

   

    

นายณัฐพงษ์  

ตุ้ยเต็มวงศ ์       ละ 30 บาท เป็นเงนิจ านวน 15,000 บาท    

 

   

          5.VDO แนะน าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 2 ชุด ๆละ 10,000 บาท     
   

             เป็นเงนิ 20,000 บาท    
 

   

1.9 โครงการตามรอยสล่าล้านนา คณะวิศวฯ     122,900         

1.10 โครงการย่ีเป็งแม่โจ้-แพร่ แม่โจ้-แพร่        60,000           
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ล ำดับ

ท่ี  

ชื่อโครงกำร ผู้รับผดิชอบ  จ ำนวน

ผู้รับบริกำร

(คน)  

 จ ำนวน

งบประมำณ  

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งท่ีไดจ้ำกโครงกำร  ระยะเวลำกำร

ปฏิบัตงิำน  

 

 

   

     

1.11 

โครงการร่วมมือสืบสานประเพณไีทย ประจ าปี 

2561 

แม่โจ้-ชุมพร 

  

             

43,600       

 

   

1.12 โครงการแขง่ขันประกวดฟ้อนเล็บลา้นนาไทย 

คณะศิลป

ศาสตร์   

              

50,000       

 

   

1.13 โครงการครอบครูกิน๋ออไหวค้รูศิลปะ คณะสถาปัตย์ฯ   

             

70,000       

 

   

1.14 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน 

นายวุฒิภัทร  

เกตุพัฒนพล 

            

1,500  

          

328,000  1.กิจกรรมไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ 80,000 บาท ต.ค.59-ส.ค.60  

 

   

  ภูมิปัญญาพืน้บ้าน วิทชัย/วุฒิภัทร     

2.กิจกรรมด าหัวอธกิารบดีและผูอ้าวุโส 158,000 

บาท    

 

   

    ผอ.ศูนย์/เมริษา     

3.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 70,000 

บาท    

 

   

    

ผอ.ศูนย์/วุฒิ

ภัทร     4.กิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศกัดิ์สิทธิ ์ 20,000 บาท    

 

   

1.15 โครงการประเพณี 12 เดือน งานพิพิธภฑัณ์ 

            

1,000  

              

50,000       

 

   

2 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและพัฒนำ 

นางสาวเมรษิา  

ยอดหอม 

            

3,000  

          

152,200  

 1.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฏาคม  33,000 

บาท ต.ค.59-ส.ค.60  

 

   

  ศำสนำ       2.กิจกรรมแหเ่ทียนพรรษา 30,000 บาท     
   

          3.กิจกรรมพิธีไหวค้รู 31,000 บาท     
   

          

4.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ12 สิงหามหาราช 

23,200 บาท    

 

   

          5.กิจกรรมพระปรมมินทร์ ร.9  15,000 บาท     
   

     

6.กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน ์20,000 บาท  
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ล ำดับ

ท่ี  

ชื่อโครงกำร ผู้รับผดิชอบ  จ ำนวน

ผู้รับบริกำร

(คน)  

 จ ำนวน

งบประมำณ  

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งท่ีไดจ้ำกโครงกำร  ระยะเวลำกำร

ปฏิบัตงิำน  

 

 

   

3 โครงกำรพัฒนำศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิี     

          

224,200       

 

   

  เกษตร วถิีแม่โจ้             
   

3.1 

โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร     

อัตลักษณ์วถีีเกษตร วถิีแม่โจ้ งานพิพิธภัณฑ์ฯ 

            

1,000  

          

153,800       

 

   

3.2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ศรีวรรณ/อุไร

ภัสร์ 

                  

80  

             

70,400       

 

   

                
   

  รวมท้ังสิน้   

            

6,580  

        

2,000,000       
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งบพัฒนำนักศึกษำ จ ำนวนเงนิ 578,613.12 บำท 
ล ำดับ

ท่ี  

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ  จ ำนวน

ผู้รับบริกำร

(คน)  

 จ ำนวน

งบประมำณ  

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งท่ีไดจ้ำกโครงกำร  ระยะเวลำกำร

ปฏิบัตงิำน  

1. โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว งานอนุรักษ์สบื

สานฯ 

  150,000    18-19  พ.ย. 

61 

2. โครงการฝึกซ้อมทกัษะทางดนตรีและนาฏศิลป์ งานอนุรักษ์สบื

สานฯ 

 50,000    ต.ค. 

60- ก.ย. 61 

3. โครงการส่งเสรมิความสามารถทางดนตรนีาฏศิลป์

และนันทนาการ   

งานดนตรฯี  39,513.12   ต.ค. 60- ก.ย. 

61 

4. โครงการถนนสายวัฒนธรรม  งานดนตรฯี  43,000    ต.ค. 60- ก.ย. 

61 

5. โครงการคัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรี

และนาฏศิลป ์  

งานดนตรฯี  8,800    ต.ค. 60- ก.ย. 

61 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาด้านดนตรีและนนัทนาการ 

  

  287,300   ต.ค. 60- ก.ย. 

61 

 รวมท้ังสิ้น   578,613.12   
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