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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
 หน่วยงาน คณะศิลปกรรมและสถาปตัยกรรมศาสตร์  
  งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงนิรายได้   นอกแผน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รหัสโครงการ         
 

 

1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารทางทศันศิลป์  และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL INTERNATIONAL ART WORKSHOP 

2018” 

 
2. ประเภทโครงการ 
 โครงการใหม่ 

 โครงการต่อเน่ือง 
 
3. โครงการนี้สอดคล้องกบันโยบายชาติและผลผลติขอ้ใด 

(เลือกได้ 1 นโยบาย 1 ผลผลิต/โครงการ เท่าน้ัน) 

 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ผลผลิต: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 

 นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 
 ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
4. โครงการนี้สอดคล้องกบัเป้าหมาย Flagships (5 (2+3) Flagships) ข้อใด 

(เลือกได้ 1 นโยบาย 1 ผลผลิต/โครงการ เท่าน้ัน) 
 มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาก าลังคนฐานราก (University for Workforce Development) 

 มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ (Hands-on University) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University) 
 มหาวิทยาลัยการขนส่ง (Transportation University) 
 มหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ (International Trading University) 
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5. โครงการนี้สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาข้อใด 
 ข้อ 1. พัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนนักปฏิบัติ (Hands-on) 
 กลยุทธ:์ ปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกและเป้าหมายการรับผู้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ี   
 กลยุทธ:์ พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาแบบนักปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดท่ี   

 ข้อ 2. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ์: พัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี  1.1 จ านวนเครือข่ายท่ีมีการจัดโครงการ/กิจกรรมแบบบูรณาการกับมหาวิทยาลัยเชิงพื้นท่ี เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและเป้าหมายหลัก (Flagships) ของมหาวิทยาลัย  
 1.2 ระดับความส าเร็จของความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Retention) ภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้เรียน เครือข่ายสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
เพื่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ของมหาวิทยาลัย     

 กลยุทธ์: ใช้วิทยาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตัวช้ีวัดท่ี 13. จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
  

 กลยุทธ:์ สร้างหน่วยธุรกิจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา
ท้ังในและต่างประเทศ (Public Private Partnership Business Unit) 

ตัวช้ีวัดท่ี   

 กลยุทธ์: สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัดท่ี  21. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ต่างวัฒนธรรมรวมท้ังการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมสากล ท่ีเป็นพื้นฐานการอยู่
ร่วมกัน   

 ข้อ 3. พัฒนาการบริหารจัดการ และสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร 
 กลยุทธ:์ พัฒนากลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดท่ี   
 กลยุทธ:์ การจัดการเพื่อสร้างเสถียรภาพการบริหารงานและความมั่นคงทางการเงิน 

ตัวช้ีวัดท่ี   
 กลยุทธ:์ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน 

ตัวช้ีวัดท่ี   
 
 
 
 
 



แบบเสนอโครงการ (ง.8)  

หน้า 3 จาก 6 

6. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 

7. สถานที่ด าเนินงาน 
 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

 
8. ก าหนดการจัดโครงการ 
  ระยะเวลาการด าเนินงาน ระหว่างวันท่ี 14 – 9 มีนาคม 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี  

  กิจกรรมท่ี 1 : วันท่ี 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 – อบรมเชิงปฏิบัติการงานศิลปะสร้างสรรค์ Art International Workshop 
2018 โดย เครือข่ายศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินอาจารย์ ศิลปินอิสระ ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
  กิจกรรมท่ี 2 : วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2561 – พิธีเปิดงานนิทรรศการ Art Exhibition RMUTL International Workshop 
2018 และจัดแสดงผลงาน ถึง วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ หอนิทรรศการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

 
9. หลักการและเหตผุล 

ด้วยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประเทศไทย      ได้สร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศ และต่างประเทศ                     โดยข้อตกลงได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพร่วมกัน ทางด้านศิลปะ การออกแบบ และศิลปประยุกต์ ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเครือข่ายดังน้ี 

1. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
2. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
5. คณะการออกแบบ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
7. สาขาดิจิตอลอาร์ต มหาวิทยาลัยชิกูติมิ จังหวัดควิเบค ประเทศแคนาดา 
8. และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ 
ในการน้ี ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ท าการวิจัย การประชุมเชิงวิชาการ การปฏิบัติการงานสร้างสรรค์ การ
บริการวิชาการ งานศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังน้ัน เพื่อให้การสร้างความร่วมมือทางวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงร่วมกันหมุนเวียนด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ 
และนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้
ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018”                       
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ในวันท่ี 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้จัดท าสูจิบัตรของงานน้ีในปีถัดไป  

ท้ังน้ี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ              รวม 16 ประเทศ ประกอบด้วย 
นักวิชาการ และศิลปิน ด้านศิลปกรรม และศิลปะประยุกต์ ภายใต้ความร่วมมือกับสถานบันการศึกษา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางด้านศิลปะของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ประเภท Crafts and folk art 
(หัตถกรรมและศิลปะท้องถ่ิน) จากองค์กรยูเนสโก โดยการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ผสมผสานเข้าร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจและ
สังคมของเมือง อันเป็นจังหวัดท่ีมีการใช้งานศิลปะ การออกแบบ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน พร้องท้ังเป็นการเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีให้กับคณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มสถาบันเครือข่าย
ท้ังในและต่างประเทศ ได้พบปะแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทางศิลปะ และเพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร พัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และ            ศิษย์เก่า ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ 
(Art Workshop) โดยเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะในรูปแบบนิทรรศการนานาชาติ และสูจิบัตร ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชน
ต่อไป  
 
10. วัตถุประสงค ์
   10.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างเครือข่ายศิลปินนานาชาติ และศิลปินไทย พัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคกระบวนสร้างงานศิลปะ ตามอัตลักษณ์ของศิลปิน 
   10.2 เพื่อให้เครือข่ายคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา คณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินอิสระ คณาจารย์อุดมศึกษาท่ัว
ประเทศและศิษย์เก่า 
   10.3 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าด้านศิลปกรรม การ
ออกแบบ และสถาปัตยกรรม ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   10.4 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติต่อสาธารณชน ในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานศิลปะ และน าเสนอผ่านสื่อต่าง  
   10.5 เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้างช่ือเสียงในการท่ีจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ประเภท Crafts 
and folk art (หัตถกรรมและศิลปะท้องถ่ิน) จากองค์กรยูเนสโก 
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11. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนรวมท้ังสิ้น 360 คน ประกอบด้วย 
  - ศิลปนิแห่งชาติ    จ านวน      4 คน 
  - บุคลากรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  จ านวน 126 คน 
  - บุคลากรมหาวิทยาลัยของหน่วยงานภาครัฐ  จ านวน    88 คน 
  - บุคลากรมหาวิทยาลัยของหน่วยงานภาคเอกชน  จ านวน     4 คน       
  - ศิลปินอิสระ     จ านวน    24 คน 
  - ศิลปินต่างประเทศ                      จ านวน   49 คน 
  - นักศึกษา มทร.ล้านนา  จ านวน   65 คน 
 
12. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติและนิทรรศการ  
  1. อาจารย์พิชัย                          นิรันด์               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. อาจารย์ทวี                            รัชนีกร              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  3. ศาสตราจารย์เดชา                   วราชุน              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. ศาสตราจารย์วิโชค                   มุกดามณี           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. ศาสตราจารย์วิบูลย์                  ลี้สุวรรณ           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. ศาสตราจารย์พงษ์เดช               ไชยคุตร            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา            สุอังคะวาทิน      กรรมการ    
                      8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชัย           สายเชื้อ             กรรมการ   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร            ฝั้นชมภู            กรรมการ 
  10. อาจารย์ทศพร   สุธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
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13. ผลผลติทีค่าดว่าจะไดร้ับ (Output) 

 14.1  อาจารย์ ศิลปิน และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เทคนิค
และกระบวนสร้างงานศิลปะ ตามอัตลักษณ์ของศิลปิน 

14.2 อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ 
ศิลปินอิสระ คณาจารย์อุดมศึกษาท่ัวประเทศและศิษย์เก่า 

10.3  ได้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าด้านศิลปกรรม 
การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

10.4  ได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติต่อสาธารณชน ในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานศิลปะ  
 

14. ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รบั (Outcome) 
15.1  การสร้างเครือข่ายอาจารย์ทางด้านศิลปกรรมท้ังในและต่างประเทศ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินอิสระ      

ศิษย์เก่า และนักศึกษา 
15.2  สร้างสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่องานสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
15.3  สามารถสร้างองค์ความรู้ในด้านสื่อการสอนด้านศิลปกรรมให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ 
15.4  สามารถบูรณาการความรู้ลงสู่การเรียนการสอนและงานวิจัยสร้างสรรค์ 

 
15. ผลกระทบทีค่าดว่าจะได้รบั (Impact) 

16.1  เครือข่ายความร่วมมือร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
16.2  ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ 
16.3  ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทางศิลปะร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 (ลงช่ือ)    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว) 
                                                              (ต าแหน่ง) ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม / หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์ 
                                     วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 
  เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อโดยตรง 0 8199 2413 9 
 


