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ปรัชญา 

“ ศิลปวัฒนธรรมน ำชีวิต มุ่งสัมฤทธิ์คุณค่ำควำมเป็นไทย ” 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับนำนำชำติ 

 
พันธกิจ 

1. ศึกษำพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
2. ถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือน ำไปสู่กำรบูรณำกำรกับพันธกิจอ่ืน 

 
วัตถุประสงค์ของแผน 

1. เพ่ือศึกษำพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
2. เพ่ือถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และน ำไปสู่กำรบูรณำกำรกับพันธกิจอ่ืน 
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยใช้หลัก SWOT ปรำกฏผล ดังนี้ 

  จุดแข็ง 
1. มีกำรน ำศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นมำบูรณำกำรได้ดี เนื่องจำกนักศึกษำแม่โจ้มำจำกหลำกหลำยพ้ืนที่ 
2. ทุกคณะทีม่ีบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มีแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมกำรเกษตรล้ำนนำ และเป็นแหล่งถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนเกษตร 
4. มีเครือข่ำยด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและมีกำรบูรณำกำรร่วมกันกับคณะ/วิทยำลัย 
5. มีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย ในกำรจัดแสดงเครื่องมือกำรเกษตรและวัฒนธรรมทำงกำรเกษตร 
6. มีควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

  จุดอ่อน 
 1. ข้อจ ำกัดในกำรใช้งบประมำณในกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. ขำดกำรน ำฐำนข้อมูลด้ำนวัฒนธรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 
 3. ขำดกำรประชำสัมพันธ์และรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของกำรจัดกิจกรรม นักศึกษำให้ควำมส ำคัญด้ำนศิลปวัฒนธรรมน้อยลง 

  โอกาส 
   1. มีเครือข่ำยควำมรู้จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน ชุมชนมีภูมิปัญญำท้องถิ่นที่น ำมำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
   2. ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก ศิษย์เก่ำ และเครือข่ำยองค์กรเอกชน เนื่องจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้ มีชื่อเสียงด้ำนกำรเกษตร 
   3. สำมำรถเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่ระดับชำติและนำนำชำติได้ 
   4. กำรน ำควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม/ภูมิล ำเนำของบุคลำกรและนักศึกษำ มำปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น 
   5. เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรในปัจจุบัน สำมำรถประชำสัมพันธ์กิจกรรมได้หลำยช่องทำง 
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  อุปสรรค 
   1. แนวโน้มในกำรได้รับจัดสรรงบประมำณน้อยลง 
   2. แนวโน้มจ ำนวนผู้เรียนในวยัเรียนที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
   3. สถำนกำรณ์โรคระบำด 
   4. กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่รวดเร็ว ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ส่งผลกระทบต่อกำรเลือนหำยของวัฒนธรรมล้ำนนำ ก่อให้เกิดกำร 
                        ครอบง ำทำงด้ำนควำมคิดกำรมองโลก แบบแผนกำรประพฤติปฏิบัติ กำรบริโภคนิยม 
                     

บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) 
มีหลำยส่วนงำนที่ด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม  และน ำเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณท ำให้ สัดส่วนในกำรได้รับจัดสรรงบประมำณ มีแนวโน้ม
ลดลง ผลักดันให้เกิดกำรสรำ้งงำนเชิงบูรณำกำร 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) 
เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมเก่ำเเก่และมีชื่อเสียงทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และมีแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมเกษตร เช่น พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้ำนนำ 
 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) 
 ยุทธศำสตร์เชิงรุกท่ีจะมีกำรปรับปรุงพัฒนำพื้นที่ควำมเก่ำแก่ด้ำนกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้ควำมรู้ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
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มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
 ค านิยามของวัฒนธรรม 

   วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น แบ่งเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (tangible culture) และ วัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ (intangible culture)     
เป็นแหล่งควำมรู้ ทักษะ และกำรปฏิบัติที่เป็นรำกฐำนในชีวิตมนุษย์ ซึ่งส่องต่อจำกรุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องส่วนตัว 
สังคม และเศรษฐกิจ 
 
บทบาทของวัฒนธรรม :  1. สร้ำงเสริมกำรพัฒนำกำรและกำรเจริญเติมโตส่วนบุคคล 
    2. วัฒนธรรมเก็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
    3. วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้ำงกำรปฏิสัมพันธ์และควำมม่ันคงทำงสังคม 
    4. วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือเพ่ือกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 
ค านิยามของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ โดยเห็นถึงควำมส ำคัญและคุณค ำ         
เรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จ ำตองปลูกฝง สงเสริมและพัฒนำสิ่งที่ดีงำม ควำมมีสุนทรีย และวัฒนธรรมที่พึงประสงค อยูในสภำพแวดลอมที่สวยงำมอยำงมีรสนิยม  
ใหเกิดในจิตส ำนึก และในวิถีชีวิต มีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำรงชีวิตอย ำงมีคุณคำ สำมำรถรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งในเรื่องควำมเชื่ อ คำนิยม            
และวัฒนธรรมใหม ๆ  
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กับนโยบายหลักรัฐบาล (คณะรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 12 ข้อเร่งด่วน 
ข้อ 3. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

      3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชำติ 
3.2 ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ควำมชื่อสัตย์ กำรมีวินัยเคำรพกฎหมำย มีจิตสำธำรณะ และกำรมีส่วนร่วมท ำ 

                ประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี 
     3.3 ท ำนุบ ำรุงศำสนำให้มีควำมเข้มแข็ง 
      3.4 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำน ยอมรับและเคำรพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์  

                                    และชำวต่ำงชำติที่มีควำมหลำกหลำย 
 
กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (60-64) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ (1) พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม 
(2) เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และควำมเป็นไทย 
(5) พัฒนำศักยภำพกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภำพลักษณ์ที่ดีเพ่ือพัฒนำน ำควำมเป็นไทยสู่สำกล 

     (6) พัฒนำกลไกและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรงำนวัฒนธรรม 
 
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย “สถำบันอุดมศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำรซึ่งน ำไปสู่กำรสืบสำนกำรสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในศิลปวัฒนธรรม กำรปรับประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่ำงประเทศอย่ำงเหมำะสม ตำมศักยภำพและอัตลักษณ์ของสถำบัน ผลลัพธ์ของ
กำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย หรือกำรส้รำงโอกำสและมูลค่ำเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชำติ” 
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กับยุทธศาสตร์การด าเนินงานส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
1. กำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2. เผยแพร่ควำมรู้และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและสร้ำงสรรค์ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
กับความต้องการของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

  1. มหำวิทยำลัยเป็นฐำนข้อมูล เป็นแหล่งข้อมูลในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพ่ือกำรอนุรักษณ์ สืบสำน ต่อยอดและเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกปรำชญ์ล้ำนนำ 
2. อยำกให้มหำวิทยำลัยบูรณำกำรร่วมกับชุมชน ในกำรน ำนักศึกษำสำขำต่ำง ๆ ไปท ำกิจกรรมที่ฐำนเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน  
3. อยำกให้มหำวิทยำลัยสนับสนุนฐำนเรียนรู้ต่ำง ๆ ในชุมชน โดยกำรประชำสัมพันธ์ เมื่อมีผู้สนใจท ำให้ชุมชนเกิดรำยได้ 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง 
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ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กับแผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แม่โจ้สู่ปีที่ 100  
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แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ฉบับปรับปรุง) 

 
ตำมที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ใช้วิธีกำรศึกษำจำกกรอบแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล้องกับแผนบริหำรมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แม่โจ้สู่ปีที่ 100 ด้ำนมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งขับกำรเคลื่อนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ของมหำวิทยำลัย ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรขับเคลื่อนผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลัก (MOC) เป้ำประสงค์ที่ 4 เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ำยทอด
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 : จ ำนวนรำงวัลศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 4 รำงวัล ตัวชี้วัดที่ 2.2.4 : จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
แก่หน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 6 กิจกรรม ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
64 

เกณฑ์การวัด ผู้รายงานผล
ตัวชี้วดั 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

เป็นศูนย์รวมแหลง่
เรียนรู้และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.จ ำนวนรำงวัลด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
(ทุกคณะ) 

4 รำงวัล จ ำนวนรำงวัลที่
นักศึกษำทุกคณะ
เข้ำร่วมประกวด
แข่งขันด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ ำนวยกำร        
กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษำ บุคลำกรสร้ำงสรรค์
ผลงำนที่สะท้อนถึงคุณค่ำภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรม
ด้ำนกำรเกษตรไทย เพือ่เตรียม
ควำมพร้อมสู่เวทีกำรประกวด 

1.โครงกำรจัดท ำรถ
กระทงและขบวนเพือ่
เข้ำร่วมประกวดใน
งำนประเพณียี่เป็ง
เชียงใหม่ประจ ำปี 
2563 

573,483 - ต.ค.63-พ.ย.63 กองส่งเสริมฯ/ 
กองพัฒนำนักศึกษำ/ 
คณะผลิตกรรมฯ/ 
คณะวิศวกรรมฯ/ 
คณะศิลปศำสตร์/ 
คณะสถำปัตย์ฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

64 
เกณฑ์การวัด ผู้รายงานผล

ตัวชี้วดั 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได ้

      2. โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถนกัศึกษำ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมประกวดดนตรี
และกำรแสดงพื้นบำ้น 

- 187,300 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ / 
ทุกคณะ 

3. โครงกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถนกัศึกษำ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมประกวดศิลปะ 
ดนตรี และนันทนำกำร 

- 30,000 เม.ย. – 30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
 ทุกคณะ 

4. โครงกำรจัดท ำรถ
กระทงและขบวนเพือ่เข้ำ
ร่วมประกวดในงำน
ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ประจ ำป ี2564 

- 340,000 เม.ย. – 30 พ..ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
กองพัฒนำนักศึกษำ/ 
คณะผลิตกรรมฯ/ 
คณะวิศวกรรมฯ/ 
คณะศิลปศำสตร์/ 
คณะสถำปัตย์ฯ 

5. กิจกรรมรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล เพือ่เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรจัดหำ
เวทีกำรประกวด 

- - มี.ค. 64- พ.ค. 64 กองส่งเสริมฯ 

6. กิจกรรมสร้ำงควำม
ร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำน
ในกำรขับเคลื่อนเพื่อ
ส่งผลงำนเข้ำประกวด
ตำมควำมถนัด 

- - มี.ค. 64- พ.ค. 64 กองส่งเสริมฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

64 
เกณฑ์การวัด ผู้รายงานผล

ตัวชี้วดั 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได้ 

      7. กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
หน่วยงำนที่รว่มกับ
กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ได้รับรำงวัล 

- - มี.ค. 64- พ.ค. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
ทุกคณะ 

      8. สร้ำงควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนภำยนอก
ร่วมเป็นเจ้ำภำพใน
กำรจัดเวทีกำร
ประกวด 

- - มี.ค. 64- พ.ค. 64 กองส่งเสริมฯ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
64 

เกณฑ์การวัด ผู้รายงานผล
ตัวชี้วดั 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได ้

เป็นศูนย์รวมแหลง่
เรียนรู้และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.ร้อยละโครงกำร
ด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
กำรบูรณำกำรเขำ้กับ
พันธกิจอื่น 
 (ทุกคณะ) 

ร้อยละ 80 โครงกำร/กิจกรรม   
ที่มีกำรบูรณำกำร
เข้ำกับกำรเรียน
กำรสอน กิจกรรม
นักศึกษำ หรือ
พันธกิจ อื่น ๆ 
ของมหำวิทยำลยั 

ผู้อ ำนวยกำร        
กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

2.1 สร้ำงควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงงำนด้ำนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย เพื่อให้นกัศึกษำ 
บุคลำกรและประชำชนทั่วไป
เกิดควำมรักและหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และ
ของชำติ 
 

1. โครงกำรน้อมร ำลึกวัน
คล้ำยวันสวรรคตในหลวง 
รัชกำลที่ 9 

- 6,000 1-30 ต.ค.63 กองส่งเสริมฯ 
/ทุกคณะ/ทุกส ำนัก 
/ทุกกอง 

2. โครงกำรตักบำตร
เนื่องในวันมำฆบูชำ 
ประจ ำป ี2564 

- 28,500 25 ก.พ. 64 กองส่งเสริมฯ ร่วมกับ 
วัดลัฏฐิวัน (พระนอน
ขอนตำล) 

3. โครงกำรสืบสำน 
ปำ๋เวณีปี๋ใหม่เมือง 
ประจ ำป ี2564 

- 64,500 1-30 เม.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ทุก
คณะ/ทุกส ำนัก/ 
ทุกกอง 

4. โครงกำรวันคล้ำยวัน
สถำปนำมหำวิทยำลยั 
แม่โจ ้

- 89,000 1-30 มิ.ย. 64  กองส่งเสริมฯ/ทุก
คณะ/ทุกส ำนัก/ 
ทุกกอง 

5. โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติ พระนำงเจ้ำ 
สุทิดำฯ 

- 5,000 1-30 มิ.ย. 64  กองส่งเสริมฯ/ทุก
คณะ/ทุกส ำนัก/ 
ทุกกอง 

6. โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติ พระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวฯ 
รัชกำลที่ 10 

- 5,000 1-31 ก.ค. 64 กองส่งเสริมฯ/ทุก
คณะ/ทุกส ำนัก/ 
ทุกกอง 

7. โครงกำรหล่อและ
ถวำยเทียนพรรษำ 
ประจ ำป ี2564 

- 41,000 1-31 ก.ค. 64 กองส่งเสริมฯ/ทุก
คณะ/ทุกส ำนัก/ 
ทุกกอง 

8. โครงกำรพิธีไหว้ครู 
ประจ ำป ี2564 

- 41,500 1-31 ส.ค. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
ทุกคณะ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
64 

เกณฑ์การวัด ผู้รายงานผล
ตัวชี้วดั 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได ้

      9.โครงกำรไหว้ครู
นำฎศิลป์และดนตรีสำกล 

- 70,000 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 64 กองส่งเสริมฯ 

10.โครงกำรวันแม่
แห่งชำติ 12 สิงหำมหำ
รำชินี 

- 10,000 1-31 ส.ค. 64 กองส่งเสริมฯ/ทุก
คณะ/ทุกส ำนัก/ 
ทุกกอง 

11.โครงกำรทบทวนแผน
ประจ ำป ี64 

- 15,000 1 ส.ค.-30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
ทุกคณะ 

12. โครงกำรออกแบบ
พัฒนำพื้นที่ศูนย์เรียนรู้
วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถี
เกษตร วิถีแมโ่จ้ บูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำของคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบ
สิ่งแวดล้อม 

- 30,000 ก.พ. – 30 มิ.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
คณะสถำปัตย์ฯ 
 

13.โครงกำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพนักศึกษำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่สู่
ชุมชน 

- 75,000 เม.ย. – 31 ส.ค. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
ทุกคณะ 

14.โครงกำรอนุรักษ์เผย
แผร่วิถีภูมิปัญญำท้องถิ่น
ร่วมกับกำดแม่โจ ้2477 

- 10,000 มี.ค. – 30 มิ.ย. 64 กองส่งเสริมฯ 

15.โครงกำรผ้ำป่ำต้นไม้
กำรกุศล 

- - มี.ค. – 30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/คณะส
ถำปัตย์ฯ/วัดพระ
พุทธบำทตำกผ้ำ  
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

64 
เกณฑ์การวัด ผู้รายงานผล

ตัวชี้วดั 
กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม แผ่นดิน รำยได ้

เป็นศูนย์รวมแหลง่
เรียนรู้และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.จ ำนวนนักศึกษำ
ต่ำงชำติและ
ชำวต่ำงชำติที่ได้รับ
กำรเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำหรือ
วัฒนธรรมกำรเกษตร 

300 คน 1.โครงกำร/
กิจกรรม ที่มี
นักศึกษำ
ชำวต่ำงชำติ หรือ
นักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม หรือ
กำรเข้ำเยีย่มชม
พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรม
กำรเกษตรไทย  
2.นักศึกษำ
ชำวต่ำงชำติ หรือ
นักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม หรือ
เข้ำเยี่ยมชมฐำน
เรียนรู้วัฒนธรรม
กำรเกษตร 

ผู้อ ำนวยกำร        
กองส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น พัฒนำพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์
วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ และพัฒนำ
ฐำนข้อมูลให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำ
ล้ำนนำและวัฒนธรรมด้ำน
กำรเกษตรสู่นำนำชำต ิ

1. โครงกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
สู่นำนำชำต ิ

- 90,000 เม.ย. – 31 ส.ค. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
ทุกคณะ 

2. กิจกรรมเผยแพร่ฐำน
เรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม
เกษตรล้ำนนำ 

- - มี.ค. – 30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ทุก
คณะ/ทุกส ำนัก 

3. โครงกำรเผยแพร่
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
ผ่ำนเว็บไซต์ 
http://www.museum.
mju.ac.th 

- - มี.ค. – 30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ 

4. โครงกำรพัฒนำพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรม 
อัตลักษณ์วิถีเกษตร 
วิถีแม่โจ ้

- 388,500 มี.ค. – 30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
กองกำยภำพฯ/ 
คณะสถำปัตย ์

5. กิจกรรมพัฒนำ
ปรับปรุงอำคำรเรือน
ธรรมแม่โจ้ 60 ป ี

- 300,000 มี.ค. – 30 ก.ย. 64 กองส่งเสริมฯ 

6. โครงกำรสืบสำน
วัฒนธรรมป๋ำเวณียี่เป็ง 
ลอยกระทง Festival 
International 

- 152,200 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 กองส่งเสริมฯ/ 
ทุกคณะ 
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ภาพประกอบการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ภาพประกอบการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชมุองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอ านวย  ยศสุข 
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