แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้
พ.ศ. 2561
วันที่ 19 กรกฎำคม 2560
และแผนปฏิบตั ริ ำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
โดย : ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม

คำนำ
ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 8 การดารงไว้ซึ่งศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้การ
ดาเนินงานการสนองยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
จึงได้ให้มีการทบทวนแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2560 และจัดทา
แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2561 ขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการก าหนดวัตถุป ระสงค์ เป้ าประสงค์
ตัวชี้วัด กลยุทธ์
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ โดยศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ มี ก ารพั ฒ นาแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2561 และมีการกากับติดตามการดาเนินงานด้านทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย และในการจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้มีการใช้กระบวนการ SWOT
Analysis เพื่อกาหนดแนวทางการของแผนด้านท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2561 เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร ชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

(นางสมพร แรกชานาญ)
ผูอ้ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
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กรอบแผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
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2
กรอบแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

+
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ผลผลิต : ผลงำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม : ส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มิตงิ บประมำณ

ภำรกิจ

KPI

มิตติ ามภารกิจพื้นฐาน

รักษางานเดิม

พัฒนางานเดิม

-จานวนโครงการทานุบารุงฯ
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
-ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
-ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนด
-ค่าใช้จ่ายการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

มิตเิ ชิงยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์

ความสาเร็จของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อดาเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
บุคลากร และบุคลภายนอก
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย

-โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพืน้ บ้าน

โครงกำร

-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศาสนา
-โครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้

รำยจ่ำย

งบบุคลากร/ดาเนินงาน/งบลงทุน/อุดหนุน/รายจ่ายอื่น

งบทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(งบรายจ่ายอื่น 2.00 ล้าน)
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มหำวิทยำลัยแม่โจ้ : มหำวิทยำลัยชั้นนำทำงกำรเกษตรในระดับนำนำชำติ
ที่มำกำรจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้
ตามที่ ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประกอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
การประกั น คุ ณ ภาพ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 (ควรปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ กิ จ กรรมด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม) ประกอบกับการกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาการทานุบารุงด้านศิลปวัฒนธรรม ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้วธิ ีการศึกษาจากกรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่
12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การสร้าง
การเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิต ที่เป็ น มิต รกับ สิ่ง แวดล้อ ม และสอดคล้อ งกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ระยะที่ 12 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป้า ประสงค์ที่ 8 การด ารงไว้ซ่ึง ศิ ลปวั ฒนธรรมและภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น “มหาวิทยาลัย
แห่งชีวติ ”
ประเด็นควำมท้ำทำยเร่งด่วนสำหรับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางวัฒนธรรม ในปัจจุบันการรับวัฒนธรรมทุกอย่างเข้ามา
อย่างมากมาย โดยที่ไม่มีการกลั่นกรองส่งผลกระทบถึงงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สานักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลั ย โดยดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้าน Organic Green
และ Eco
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร ในระดับ
นานาชาติ และเป็นที่พ่งึ ของชุมชน สังคมที่มีวิถีเกษตรเป็นรากฐาน
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้หลัก SWOT ปรากฏผล ดังนี้
จุดแข็ง
1. ได้รับรางวัลศิลปวัฒนธรรมทาให้เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
2. แม่โจ้มีความเข้มแข็งด้านองค์ความรูแ้ ละวัฒนธรรมเกษตร
3. มีศูนย์เรียนรูว้ ัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมล้านนา
4. โครงการศิลปวัฒนธรรมในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมจากบุคลากรนักศึกษา ผู้บริหาร และศิษย์เก่าเป็นอย่างดี
5. มีการบูรณาการกิจกรรมของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กับการพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ
และการเรียนการสอน
6. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย นาไปสู่นวัตกรรม
ด้านศิลปะการแสดงที่แตกต่าง
7. มีบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอนการแสดงมากมาย และนักศึกษาที่เป็น
นักแสดงได้รับเชิญไปแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมล้านนาในหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
8. มีเครือข่ายวัฒนธรรมมากมาย เช่น เครือข่ายชุมชน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่าย
สถาบันการศึกษา ที่สร้างความร่วมมือกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้า นศิ ล ปวั ฒนธรรมล้า นนาแก่ศู น ย์ศิ ล ปวั ฒนธรรม ซึ่ง ศู น ย์ศิ ล ปวั ฒนธรรม
สามารถนาไปพัฒนาการแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ ได้
9. มีวงดนตรีแม่โจ้แบนด์ท่มี ีชื่อเสียงและเป็นทีย่ อมรับในระดับประเทศ ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนจากศิษย์เก่าทั่วประเทศ
จุดอ่อน
1. ระเบียบการเบิกจ่ายและระบบการปฏิบัติงาน(งาน เงิน คน) ไม่เอือ้ อานวยต่อการ
ปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
2. มีกิจกรรมพิเศษนอกแผนฯ ที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่ไม่เพียงพอ
3. วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านไม่ทันสมัยและชารุด
โอกำส
1. ชุมชนให้ความสนใจเพิม่ มากขึน้ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
2. ชุมชนท้องถิ่นมีการบูรณาการ งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั้งด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อุปสรรค
1. ความเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการเลือนหายของวัฒนธรรมล้านนา
2. การควบกลืนศิลปะและวัฒนธรรมไทย จากการรวมตัวของกลุ่มประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ทาให้วัฒนธรรมไทยผิดเพี้ยนไป
3. วิถีชีวติ ของคนยุคใหม่ ไม่เอื้อต่อการอนุรักษ์และการสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม
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ขั้นตอนกำรจัดทำแผน
ขั้นตอนในการจัดทาแผนมีดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ศึกษาเอกสารและบริบทต่าง ๆ เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
3. ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT)
5. วิเคราะห์ประเด็นท้าทายเร่งด่วนที่มีผลต่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2561
7. ทบทวนแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
8. จัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2561 และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
9. จัดส่งแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2561 ให้กับหน่วยงาน
ภายเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงาน
10. ติดตามและรายงานผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่อมหาวิทยาลัย
ปรัชญำ
ปรัชญำมหำวิทยำลัย
“มุ่งมัน่ พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผูอ้ ุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อความเจริญรุง่ เรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน”
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ 5
“เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
เป้ำประสงค์
“การดารงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร”
วิสัยทัศน์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
“เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบนให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”
Core Purpose : เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรูแ้ ละถ่ายทอด
Core Value

: ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ

Visionary Goal : ในระดับชาติและนานาชาติ
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พันธกิจ
1. ศึกษาพัฒนาองค์ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม
2. ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบนให้เป็นทีย่ อมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงค์ของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถสร้าง ชิ้นงาน/ผลงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้
3. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน
การสอนและการวิจัย
4. เพื่อพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
ซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชีว้ ัด 1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ตัวชีว้ ัด 1.2 ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถสร้าง ชิ้นงาน/ผลงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่สู่สังคมได้
ตัวชีว้ ัด 2.1 จานวน ชิน้ งาน/ผลงาน ที่ทาการเผยแพร่
ตัวชีว้ ัด 2.2 จานวนหน่วยงานภายใน/ภายนอก ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน
การสอนและการวิจัย
ตัวชีว้ ัด 3.1 มีการจัดการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการกับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา หรือ 1 กิจกรรม
/ ต่อปีการศึกษา
ตัวชีว้ ัด 3.2

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า 3.51 หรืออยู่ในระดับดี

8
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิ เี กษตร วิถแี ม่โจ้
ตัวชีว้ ัด 4.1

ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม
อัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้

ตัวชีว้ ัด 4.2

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิ เี กษตร วิถแี ม่โจ้

ตำรำงกลยุทธ์/เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย ที่ 5 : เป็ น ศู น ย์ ร วมแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ : การดารงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย
1. ส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกร ได้สืบสำนประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น
และวัฒนธรรมกำรเกษตร
เป้ำประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชีว้ ัด 1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
80
ตัวชีว้ ัด 1.2 ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามเข้าใจการอนุรักษ์
3
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
2. ส่งเสริมให้นักศึกษำและบุคลำกรสำมำรถสร้ำง ชิน้ งำน/ผลงำน เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิน่ ให้สำมำรถเผยแพร่สู่สังคมได้
เป้ำประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถสร้าง ชิน้ งาน/ผลงาน พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถเผยแพร่สสู่ ังคมได้
ตัวชีว้ ัด 2.1 จานวน ชิน้ งาน/ผลงาน ที่ทาการเผยแพร่
3
ตัวชีว้ ัด 2.2 จานวนหน่วยงานภายใน/ภายนอก ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
3
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้งำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมกำรเกษตร มีกำรบูรณำกำร
กับกิจกรรมนักศึกษำ กำรเรียน กำรสอน และกำรวิจัย
เป้ำประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร
มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตัวชีว้ ัด 3.1 มีการจัดการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4
รายวิชาหรือ กิจกรรม / ต่อปีการศึกษา
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ตัวชีว้ ัด 3.2 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่า 3.51 หรืออยูใ่ นระดับดี
4. พัฒนำศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
เป้ำประสงค์ : เพื่อพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิ เี กษตร วิถีแม่โจ้ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้ ้านวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชีว้ ัด 4.1 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร
วิถีแม่โจ้
ตัวชีว้ ัด 4.2 ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์
วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้

3.51

4
3.5

10
แผนปฏิบัติรำชกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบประมำณแผ่นดิน จำนวน 2,000,000 บำท
ลำดับ
ที่

1

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

โครงกำรทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรมและสืบสำนภูมิปัญญำพื้นบ้ำน

จำนวน
ผู้รับบริกำร
(คน)

จำนวน
งบประมำณ

3,000

1,623,600

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งที่ได้จำกโครงกำร

1.1

โครงการสารวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิน่ ล้านนา

งานอนุรักษ์ฯ

50,400

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป

1.2

เพื่อจัดทาฐานขอมูของศิลปวัฒนธรรม
โครงการสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจา
มหาวิทยาลัย

งานอนุรักษ์ฯ

100,000

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป

24,900

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป

21,600

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป

142,600

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป

10,000

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป

1.3

1.5

โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
งานอนุรักษ์ฯ
โครงการเผยแพร่ความรูด้ ้านศิลปวัฒนวัฒนธรรมผ่าน
รายการวิทยุ
งานอนุรักษ์ฯ
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
"วัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี วิถีชวี ิต"
งานอนุรักษ์ฯ

1.6

โครงการถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมสู่
การเรียนการสอน

งานอนุรักษ์ฯ

(ศป 038 วิชาล้านนาคดี)

งานอนุรักษ์ฯ

1.4

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ต.ค.60-ส.ค.61

11
ลำดับ
ที่

ชื่อโครงกำร

1.7

โครงการวันวัฒนธรรมการเกษตร
-สู่ขวัญควาย
-พิธีแฮกนา
-พิธีสู่ขวัญข้าวและการปลูกข้าว

ผู้รับผิดชอบ

คณะสัตว์
ศาสตร์
ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม
คณะผลิตกรรม

จำนวน
ผู้รับบริกำร
(คน)

จำนวน
งบประมำณ

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งที่ได้จำกโครงกำร

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัตงิ ำน

ต.ค.60-ส.ค.61
50,000
50,000
100,000

1.8

โครงการจัดทาวารสารหนังสือและสือ่ ภูมิปัญญา

นางสมพร แรก
ชานาญ

1. วารสาร "อินทนิล" ออกราย 6 เดือน/ฉบับ 1,000 เล่มๆละ

349,600

ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจาปี 2561

150 บาท เป็นจานวนเงิน 150,000 บาท
2.NEW Letters "อินทนิล" ออกราย 6 เดือน/ฉบับ รวม 1,500
เล่ม

(NEW)

เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงินจานวน 45,000 บาท

นส.เมริษา ยอด
หอม
นส.วีนาภัทร์
พงษ์พา
นส.แคทลียา
ประลาสนธิ์
นายณัฐพงษ์
ตุ้ยเต็มวงศ์

3.โครงการเสวนาวิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภายใน-นอก) 3
คร้ง
ต่อปี วงเงิน 120,000 บาท
4.แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จานวน 5,000
ชุดๆ
ละ 30 บาท เป็นเงินจานวน 15,000 บาท
5.VDO แนะนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 2 ชุด ๆละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท

1.9

โครงการตามรอยสล่าล้านนา

คณะวิศวฯ

122,900

1.10

โครงการยี่เป็งแม่โจ้-แพร่

แม่โจ้-แพร่

60,000

ต.ค.60-ส.ค.61

12
ลำดับ
ที่

1.11

ชื่อโครงกำร

โครงการร่วมมือสืบสานประเพณีไทย ประจาปี
2561

ผู้รับผิดชอบ

จำนวน
ผู้รับบริกำร
(คน)

จำนวน
งบประมำณ

43,600
คณะศิลป
ศาสตร์

โครงการแข่งขันประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย

1.13

โครงการครอบครูกนิ๋ ออไหว้ครูศิลปะ

1.14

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน

คณะสถาปัตย์ฯ
นายวุฒิภัทร
เกตุพัฒนพล

ภูมิปัญญาพืน้ บ้าน

วิทชัย/วุฒิภัทร

50,000
70,000
1,500

328,000

ผอ.ศูนย์/เมริษา
ผอ.ศูนย์/วุฒิ
ภัทร

2

โครงการประเพณี 12 เดือน

งานพิพิธภัฑณ์

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนำ

นางสาวเมริษา
ยอดหอม

ศำสนำ

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัตงิ ำน

แม่โจ้-ชุมพร

1.12

1.15

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งที่ได้จำกโครงกำร

1.กิจกรรมไหว้ครูดนตรีและนาฎศิลป์ 80,000 บาท
ต.ค.59-ส.ค.60
2.กิจกรรมดาหัวอธิการบดีและผูอ้ าวุโส 158,000
บาท
3.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 70,000
บาท
4.กิจกรรมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 20,000 บาท

1,000
3,000

50,000
152,200

1.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฏาคม 33,000
บาท
ต.ค.59-ส.ค.60
2.กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 30,000 บาท
3.กิจกรรมพิธีไหว้ครู 31,000 บาท
4.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราช
23,200 บาท
5.กิจกรรมพระปรมมินทร์ ร.9 15,000 บาท
6.กิจกรรมถวายดอกไม้จันทน์ 20,000 บาท

13
ลำดับ
ที่

3

ชื่อโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

จำนวน
ผู้รับบริกำร
(คน)

โครงกำรพัฒนำศูนย์วัฒนธรรมอัตลักษณ์วถิ ี

3.1

เกษตร วิถีแม่โจ้
โครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตร
อัตลักษณ์วถี ีเกษตร วิถีแม่โจ้

3.2

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ

รวมทั้งสิน้

จำนวน
งบประมำณ

224,200

งานพิพิธภัณฑ์ฯ
ศรีวรรณ/อุไร
ภัสร์

1,000

153,800

80

70,400

6,580

2,000,000

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งที่ได้จำกโครงกำร

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัตงิ ำน

14
งบพัฒนำนักศึกษำ จำนวนเงิน 578,613.12 บำท
ลำดับ
ที่
1.

ชื่อโครงกำร/กิจกรรม

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว
2.

โครงการฝึกซ้อมทักษะทางดนตรีและนาฏศิลป์

3.

โครงการส่งเสริมความสามารถทางดนตรีนาฏศิลป์
และนันทนาการ
โครงการถนนสายวัฒนธรรม

4.
5.
6.

โครงการคัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรี
และนาฏศิลป์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านดนตรีและนันทนาการ
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

จำนวน
ผู้รับบริกำร
(คน)

จำนวน
งบประมำณ

งานอนุรักษ์สืบ
สานฯ
งานอนุรักษ์สืบ
สานฯ
งานดนตรีฯ

150,000

งานดนตรีฯ

43,000

งานดนตรีฯ

8,800

50,000
39,513.12

287,300

578,613.12

กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้รับบริกำรสิ่งที่ได้จำกโครงกำร

ระยะเวลำกำร
ปฏิบัตงิ ำน
18-19 พ.ย.
61
ต.ค.
60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย.
61
ต.ค. 60- ก.ย.
61
ต.ค. 60- ก.ย.
61
ต.ค. 60- ก.ย.
61

