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แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2562 – 2565 

โครงการจดัตั้งศูนย์ศลิปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) 

ประเด็นยทุธศาสตรด์้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาศลิปะและวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

แผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2562 2563 2564 2565 
อัตลักษณ์

ข้อ 

เอกลักษณ์

ข้อ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อ 
กลยุทธ์ท่ี 1 

พัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ 

วิจัย ส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรม ประสานขอ้มูล 

เช่ือมโยงเครือข่าย จัดแสดงและ

กิจกรรมทางศิลปะและ

วัฒนธรรมชาติพันธุไ์ตใน

อาเซียน 

1.1 พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

วัฒนธรรมชาติพันธุไ์ตใน

อาเซียน 

1. มีกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

วัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต อย่างน้อย 

1 คร้ังต่อปี 

2. มีการจัดพืน้ที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ตใน

อาเซียน อย่างน้อย 1 แห่ง 

3. มีการจัดหาเคร่ืองมือ สื่อเผยแพร่

ความรู้และเอกสารหนังสือต ารา

ส าหรับบริการในแหล่งเรียนรู้ 

อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

4. มีการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ

รองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่าง

น้อยปลีะ 1 คร้ัง 

1. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

3. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 

4. โครงการปรับปรุงยุทธศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) 

1 1 1 1 นายวุฒชัิย  

ไชยรินค า 

รองอธิการบดี

ฝา่ยคุณภาพ

นิสิต 
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1.2 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

ด ารงไว้ซ่ึงคุณค่าของมรดก

วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 

1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

และสร้างนวัตกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน อย่างน้อย

ปลีะ 1 คร้ัง 

2. มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมเช่ือม

สัมพันธเ์ครือขา่ยนักวิจัยและ

นวัตกรรมด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมทอ้งถ่ิน อย่างน้อยปลีะ 

1 คร้ัง 

3. มีการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ

รองรับการเป็นศูนย์วิจัยและ

นวัตกรรม อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

1. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

2. โครงการตานขา้วใหม่ใส่บาตร

หลวง ประจ าปี 2562 

1 1 1 1  6  

1.3 ศูนย์ประสานงานขอ้มูลศิลปะ 1. มีกิจกรรมเช่ือมโยงขอ้มูลศิลปะ 1. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง 1 1 1 1  6  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาศลิปะและวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

แผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2562 2563 2564 2565 
อัตลักษณ์

ข้อ 

เอกลักษณ์

ข้อ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อ 
และวัฒนธรรม ที่เช่ือมโยงกับ

เครือขา่ยวิชาการและ

เครือขา่ยประชาคมผูใ้ช้

ประโยชน์ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 

และวัฒนธรรมกับเครือข่ายทาง

วิชาการและประชาคมผูใ้ช้

ประโยชน์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

2. มีการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ

รองรับการเป็นศูนย์ประสานงาน

ขอ้มูลศิลปะและวัฒนธรรม อย่าง

น้อยปลีะ 1 คร้ัง 

 

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

1.4  พืน้ที่จัดแสดงและจัดกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

พันธุไ์ตในอาเซียน 

1. มีการจัดการพืน้ที่ส าหรับการจัด

แสดงและกิจกรรม อย่างน้อยปลีะ 

1 คร้ัง 

1. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

3. โครงการตานขา้วใหม่ใส่บาตร

หลวง ประจ าปี 2562 

4. โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน

วงสะล้อซึง 

5. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 

1 1 1 1  6  

กลยุทธ์ท่ี 2 

จัดท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ

ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา องคค์วามรู้ แผนที่

ศิลปวัฒนธรรม “Cultural 

mapping” 

2.1 จัดท าฐานขอ้มูลสารสนเทศศิลปะ

และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์

ความรู้ 

1. มีการจัดท าระบบฐานขอ้มูล

สารสนเทศอย่างน้อยปลีะ 1 

กิจกรรม/โครงการ 

1. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

2. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 

3. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 

     6  

2.2 จัดท าแผนที่ศิลปวัฒนธรรม 

“Cultural mapping” 

1. มีการจัดท าแผนที่ศิลปวัฒนธรรม 

“Cultural mapping อย่างน้อยปลีะ 1 

แห่ง 

2. มีการด าเนินการเพิ่มเติมขอ้มูล

1. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

2. โครงการประกวดดนตรี

     6  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาศลิปะและวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

แผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2562 2563 2564 2565 
อัตลักษณ์

ข้อ 

เอกลักษณ์

ข้อ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อ 
พืน้ที่ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาในแผนที่ศิลปวัฒนธรรมท่ี

ด าเนินการไปแล้ว อย่างน้อยปลีะ 1 

แห่ง 

พืน้บา้นวงสะล้อซึง 

3. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกจิสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศลิปะและวัฒนธรรม “Culture enterprise” 

แผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2562 2563 2564 2565 
อัตลักษณ์

ข้อ 

เอกลักษณ์

ข้อ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อ 
กลยุทธ์ท่ี 1 

จัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิง

สร้างสรรค์เพื่อสร้างและเพิ่ม

ศักยภาพการเป็นผูป้ระกอบการ

ทางวัฒนธรรม “Cultural 

entrepreneur” 

1.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการ

ทางวัฒนธรรม 

1. จัดกิจกรรมกระตุ้น/ส่งเสริม/ถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้ประกอบการ อย่างน้อยปลีะ 1 

เร่ือง 

2. มีการจัดประกวดหรือให้มอบรางวัลแก่

ผูป้ระกอบการดีเด่น อย่างน้อยปลีะ 1 

รางวัล 

1. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

3. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 

4. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 

5. โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน

วงสะล้อซึง 

    นายวุฒชัิย  

ไชยรินค า 

รองอธิการบดี

ฝา่ยคุณภาพ

นิสิต 

 6  

กลยุทธท์ี่ 2 

สร้างภาคีความร่วมมือใน

ระดับประเทศและนานาชาติ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคด์้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่

ชุมชน 

2.1 สร้างภาคีความร่วมมือใน

ระดับประเทศ 

1.มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับ

หน่วยงานหรือองคก์รภาครัฐ/เอกชน อย่าง

น้อยปลีะ 2 เร่ือง 

1. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

3. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 

4. โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน

วงสะล้อซึง 

5. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 

1 1 1 1  6  

2.2 สร้างภาคีความร่วมมือในระดับ

นานาชาติ 

1. มีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับ

หน่วยงานหรือองคก์รภาครัฐ/เอกชน

ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 แห่ง 

1. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

1 1 1 1  6  



5 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย “Thainess” 

แผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2562 2563 2564 2565 
อัตลักษณ์

ข้อ 

เอกลักษณ์

ข้อ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อ 
กลยุทธ์ท่ี 1 

บูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็น

รูปธรรม 

1.1 จัดกิจกรรมบูรณาการกับทุกพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับทุก

พันธกิจ อย่างน้อยปลีะ 1 กิจกรรม 

3. มีการจัดกิจกรรม 

 

1. โครงการตานขา้วใหม่ใส่บาตร

หลวง ประจ าปี 2562 

2. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

3. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาประจ าท้องถ่ิน 

4. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 

5. โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน

วงสะล้อซึง 

6. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 

1 1 1 1 นายวุฒชัิย  

ไชยรินค า 

รองอธิการบดี

ฝา่ยคุณภาพ

นิสิต 
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1.2 น าเสนอผลงานการบูรณาการงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธ

กิจของมหาวิทยาลัย 

1. มีการจัดนิทรรศการ/การน าเสนอ

ผลงานที่บูรณาการกับทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

 

1. โครงการเผยแพรค่วามรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

2. โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน

วงสะล้อซึง 

3. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 

4. โครงการตานขา้วใหม่ใส่บาตร

หลวง ประจ าปี 2562 

1 1 1 1  6  

กลยุทธ์ท่ี 2 

ส่งเสริมความเป็นไทย 

2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาไทย 

1. มีการจัดกิจกรรมการสิบสาน เผยแพร่ 

และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทย อย่างน้อยปลีะ 3 คร้ัง 

1. โครงการสนับสนุนชุมชนสร้าง

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 

3. โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้าน

     6  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและรับรู้ ปลูกฝังความเป็นไทย “Thainess” 

แผนงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัต ิ
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตามกลยุทธ์ 

ค่าเฉลี่ยผลงานย้อนหลัง 

3 ปี (ถ้ามี) 

ค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ 

ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ 

สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2562 2563 2564 2565 
อัตลักษณ์

ข้อ 

เอกลักษณ์

ข้อ 

บริหาร

จัดการ 

ข้อ 
วงสะล้อซึง 

4. โครงการประกวดอาหาร

พืน้บา้นจังหวัดพะเยา 

5. โครงการตานขา้วใหม่ใส่บาตร

หลวง ประจ าปี 2562 

6. โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไ์ต 

ประจ าป ี2562 (คร้ังท่ี 8 ) 

 


