รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
       

ก

คำนำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีภำรกิจในเผยแพร่ทำนุบำรุงและอนุรักษ์สืบสำนศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้ำนนำ
อีกทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์สืบสำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำก็เป็นอีกหนึ่งในพันธกิจหลักด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จึ ง ได้ ด ำเนิ น โครงกำรฝึ ก อบรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำ ประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๖๑ โดยจั ด กำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำให้ครอบคลุมทุกแขนงให้กับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ทั้งด้ำนวรรณศิลป์
หัตถศิลป์ซึ่งแต่ละหลักสูตรเป็นกำรสืบ ทอดองค์ควำมรู้ของบรรพชนซึ่งสั่งสมภูมิปัญญำอันล้ำค่ำ ของอำณำจักรล้ ำนนำ
สืบทอดสู่ชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ได้นำผลจำกแบบสำรวจควำมต้องกำรหลักสูตรฝึกอบรมของอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
ก่อนกำรดำเนินโครงกำร รวมถึงแบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ เป็นแนวทำง
ในกำรจัดหลักสูตรเพือ่ ให้กำรจัดหลักสูตรตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมในโครงกำรจะได้รับ
ทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิต อีกทั้งสำมำรถนำไปประกอบ
อำชีพได้ต่อไปในอนำคต
รำยงำนฉบั บ นี้ เ ป็ น กำรรวบรวมสถิ ติ ข้ อ มู ล ทั้ ง ด้ ำ นงบประมำณ และควำมพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร
ในปี ง บประมำณ ๒๕๖๑ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น โครงกำรในปี ง บประมำณถั ด ไป กำรให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นวิ ช ำกำร
อีกทั้ง เป็ น กำรประคุณภำพกำรศึกษำ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะเกิดประโยชน์ และจุดประกำยกำรมีส่ วนร่ว มในกำร
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้ที่ได้ศึกษำค้นคว้ำรำยงำนฉบับนี้
งำนส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ โครงการ (Plan)
๑.๑ โครงการ
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดาเนินโครงการ (Do Check Act)
๒.๑ การดาเนินโครงการ (Do)
๒.๒ ผลการดาเนินโครงการ (Check)
๒.๓ การปรับปรุงและพัฒนาจากโครงการในปีที่ผ่านมา (Act)
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก (ภาพกิจกรรม)
************************************

หน้า
ก
ข
๑
๑
๓
๓
๖
๑๐
๑๑

ส่วนที่ ๑ โครงการ
(Plan)
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
----------------------------------------------๑.๑ หลักการและเหตุผล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีภำรกิจในเผยแพร่ ทำนุบำรุง และอนุรักษ์สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ล้ำนนำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญำของบรรพชน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ดำเนิน
โครงกำรฝึ ก อบรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำ ประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๖๑ โดยจั ด กำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำให้กับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ซึง่ แต่ละหลักสูตรเป็นกำรสืบทอด
องค์ควำมรู้ของบรรพชนซึ่งสั่งสมภูมิปัญญำอันล้ำค่ำสืบทอดสู่ลูกหลำน ทั้งนี้ได้นำผลจำกแบบสำรวจควำมต้องกำร
หลักสูตรฝึกอบรมของอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำก่อนกำรดำเนินโครงกำร รวมถึงแบบสำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมในปี ที่ ผ่ ำ นมำเป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น โครงกำร เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รที่ จั ด อบรมตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ เข้ำรับกำรอบรมซึ่งจะได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์พร้อมทั้งสำมำรถนำไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต
ที่เหมำะสม และเป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพต่อไปในอนำคต
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑) เพื่ อ เป็ น กำรอนุ รั ก ษ์ สื บ สำน ท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำ และร่ ว มกั น สื บ ทอดองค์ ค วำมรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ชุมชนต่ำงๆ กับมหำวิทยำลัย
๓) เพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย องค์กรในชุมชน ในกำรจัดกำรเรียนรู้และสืบทอด
องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๑.๓ เป้าหมาย
ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำทุกคณะ วิทยำลัย และหน่วยงำนภำยในทุกสถำบัน สำนัก ศูนย์ ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๑.๔ รายละเอียดกิจกรรมและแผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
๑. วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
- สำรวจควำมต้องกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม
- ร่ำงตำรำงหลักสูตรกำรอบรม / ติดต่อวิทยำกร
- เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
- ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรเพื่อดำเนินโครงกำร

ระยะเวลาดาเนินงาน
กันยำยน ๒๕๖๐

รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๒กิจกรรม
๒. ดาเนินการ (Do)
- ดำเนินงำนประชำสัมพันธ์กำรดำเนินโครงกำรทำง
สื่อต่ำงๆ (อำทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ำยไวนิล วิทยุชุมชน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โทรทัศน์มหำวิทยำลัย)
- เปิดรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
- จัดกำรอบรมหลักสูตรฝึกอบรมศิลปะและวัฒนธรรม
๓. สรุปและประเมินผล (Check)
- จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
- รำยงำนผลกำรประเมิน
๔. นาผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)
- น ำรำยงำนผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจมำ
ออกแบบกำรจัดหลักสูตร
- จัดทำแบบสอบถำมควำมต้องกำรจัดอบรมส่งไป
ยังคณะ/หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย

ระยะเวลาดาเนินงาน
กันยำยน - ตุลำคม ๒๕๖๐

ตุลำคม ๒๕๖๐ - สิงหำคม ๒๕๖๑
๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ - ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑
สิงหำคม ๒๕๖๑

กันยำยน ๒๕๖๑

๑.๕ ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต (Output)
๑) อำจำรย์ บุ คลำกร นั กศึกษำ และประชำชนผู้ ส นใจที่เข้ำรับ กำรอบรมได้รับ ควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) ผู้ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมสำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นกำรท ำงำน
และชีวิตประจำวันได้
๒) ประชำชน และชุมชนท้องถิ่นได้รับบริกำรทำงวิชำกำร อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยทำง วิชำกำรระหว่ำง
สถำนศึกษำกับชุมชน
ผลกระทบ (Impact)
๑) ผู้ ผ่ ำนกำรฝึ กอบรมเกิ ด ควำมตระหนั กในกำรอนุ รั กษ์ และสื บสำนศิ ลปวั ฒนธรรมล้ ำนนำ และมี จ ำนวน
ผู้อนุรักษ์ สืบสำนองค์ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำเพิ่มมำกขึ้น
๑.๖ วิธีการติดตามและประเมินผล
๑) แบบประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมหลังกำรฝึกอบรม
*******************************************
รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดาเนินโครงการ
(Do Check Act)
------------------------------------------------๒.๑ การดาเนินโครงการ (Do)
๒.๑.๑ ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒.๑.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๑.๓ ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
แผน
กันยายน ๒๕๖๐ – ตุลาคม ๒๕๖๑

ผล
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒.๑.๔ สถานที่ดาเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒.๑.๕ รายละเอียดการดาเนินโครงการ
ดาเนินงานจัดการอบรมทั้งสิ้น ๒๐ หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางการอบรม
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร/วิทยากร
๑ ศิลปะการต้องลายกระดาษสา ขั้นต้น
วิทยากร : คุณเอกชัย มั่นอยู่

๒

๓

๔

ศิลปะการตัดช่อ ตุงล้านนา ขั้นต้น
(ช่อ ตุงไส้หมู ตุงไชย)
วิทยากร : แม่ครูสมจิตร บุญหมื่น
อักษรล้านนา ขั้นต้น
วิทยากร : อาจารย์อนุชติ ณ สิงห์ทร
การถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม
วิทยากร : อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์
คุณสยามรัฐ ทองผลา / คุณทับทิม มั่นมาก

วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน, ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา ชั้น ๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น ๔ สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๔ลาดับ
ชื่อหลักสูตร/วิทยากร
๕ ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
วิทยากร : อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

การสร้างสรรค์ลวดลายล้านนาบนกระดาษสา
และการประดิษฐ์ถุงใส่ของที่ระลึก วิทยากร :
อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ
การทาบัตรอวยพรรูปแบบล้านนาจากเทคนิค
ภาพพิมพ์
วิทยากร : อาจารย์ ดร.กนิษฐา พวงศรี
การจารใบลานและการเขียนพับสา
วิทยากร : อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์
การประดิษฐ์ตน้ ครัวทาน และการประดิษฐ์
ดอกไม้จากกระดาษสามัดย้อม
วิทยากร : อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ
การซ่อมบารุง และการดูแลรักษากลองล้านนา
วิทยากร : พ่อครูมงคล เสียงชารี
การปั้นลายสมุกประดับกระจกสาหรับตกแต่ง
คาภีร์โบราณ
วิทยากร : แม่ครูดวงกมล ใจคาปัน
การจัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์แบบ
ล้านนาประยุกต์
วิทยากร : อาจารย์จันทร์สุดา คาขัติ
ศิลปะการเขียนภาพคนด้วยเทคนิคสีนา้
วิทยากร : อาจารย์เสริม วัชรินทร์

๑๔

ศิลปะการเขียนภาพดอกไม้ด้วยเทคนิคสีน้า
วิทยากร : อาจารย์เสริม วัชรินทร์

๑๕

การจักสานดอกไม้ และกล่องทีร่ ะลึกจากไม้ไผ่
วิทยากร : แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล

วัน เวลา สถานที่
วันที่ ๑๖-๑๗, ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา ชั้น ๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา ชั้น ๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๕ลาดับ
ชื่อหลักสูตร/วิทยากร
๑๖ การปั้นตุ๊กตาดินเผา
วิทยากร : แม่ครูพิกุล ศรีสงคราม

๑๗

การตัดช่อตุงล้านนา ขั้นสูง (ตุง ๑๒ ราศรี)
วิทยากร : พ่อครูพลเทพ บุญหมื่น

๑๘

การจุ่มเทียน ย้อมสีกระดาษสา
วิทยากร : อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร
คุณวิชุดา โยธาราษฎร์
การปั้นดอกไม้เทียนหอม
วิทยากร : คุณวิชุดา โยธาราษฎร์

๑๙

๒๐

การหล่อเทียนด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคน
วิทยากร : อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร

วัน เวลา สถานที่
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ใบมอบหมายภาระงาน
ลักษณะงาน
๑. ให้คาปรึกษาและอานวยการ
๒. ติดต่อ-ประสานงานวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ ครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
๓. งานสารบรรณ
- กาหนดการการฝึกอบรม
- หนังสือเชิญวิทยากร/แบบตอบรับเป็นวิทยากร
- ระเบียบการฝึกอบรม/ใบสมัครการฝึกอบรม
- คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร/ใบมอบหมายภาระงาน
๔. การประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
- หนังสือประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายใน และภายนอก
- ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัยฯ
- ออกแบบป้ายไวนีล/ประชาสัมพันธ์ทาง Website

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
- รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ ทุกท่าน
- รองผู้อานวยการ (อ.สิริพร คืนมาเมือง)
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- รองผู้อานวยการ (อ.สิริพร คืนมาเมือง)
- หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว
- รองผู้อานวยการ (อ.สิริพร คืนมาเมือง)
- หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว
- นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์

รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๖ลักษณะงาน
๕. ดาเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทาแฟ้มรายชื่อ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ ก หลั ก สู ต ร ดู แ ลการอบรมแต่ ล ะ
หลักสูตร
๖. จัดสถานที่การฝึกอบรม
๗. บันทึกภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

๘. ดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ

๙. การประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ

๑๐. จัดทาเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม เกียรติบัตรวิทยากร
๑๑. ลงข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- รองผู้อานวยการ (อ.สิริพร คืนมาเมือง)
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- บุคลากรสถาบันภาษาฯ ทุกคน
- บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม ทุกท่าน
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
- นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์
- หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
- นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- นางกัลยาณี อินต๊ะราชา
- รองผู้อานวยการ (อ.สิริพร คืนมาเมือง)
- นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
- นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์

๒.๒ ผลการดาเนินโครงการ (Check)
ผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนทั้งสิ้น ๗๖๒ คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
จานวนผู้เข้าอบรม
ศิลปะการต้องลายกระดาษสา ขั้นต้น
๑
๑๙
ศิลปะการตัดช่อ ตุงล้านนา ขั้นต้น (ช่อ ตุงไส้หมู ตุงไชย)
๒
๒๓
อักษรล้านนา ขั้นต้น
๓
๒๐
การถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม
๔
๘๒
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
๕
๑๖
การสร้างสรรค์ลวดลายล้านนาบนกระดาษสา และการประดิษฐ์ถุงใส่ของที่ระลึก
๖
๘๓
การทาบัตรอวยพรรูปแบบล้านนาจากเทคนิคภาพพิมพ์
๗
๒๒
การจารใบลานและการเขียนพับสา
๘
๑๖
รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๗ลาดับ
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อหลักสูตร
การประดิษฐ์ตน้ ครัวทาน และการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสามัดย้อม
การซ่อมบารุง และการดูแลรักษากลองล้านนา
การปั้นลายสมุกประดับกระจกสาหรับตกแต่งคาภีร์โบราณ
การจัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์แบบล้านนาประยุกต์
ศิลปะการเขียนภาพคนด้วยเทคนิคสีนา้
ศิลปะการเขียนภาพดอกไม้ด้วยเทคนิคสีน้า
การจักสานดอกไม้ และกล่องทีร่ ะลึกจากไม้ไผ่
การปั้นตุ๊กตาดินเผา
การตัดช่อตุงล้านนา ขั้นสูง (ตุง ๑๒ ราศรี)
การจุ่มเทียน ย้อมสีกระดาษสา
การปั้นดอกไม้เทียนหอม
การหล่อเทียนด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคน

รวมจานวนทั้งสิ้น
๒.๒.๑ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หน่วยนับ

จานวนผู้เข้าอบรม
๓๗
๓๕
๒๒
๖
๔๙
๑๘
๓๘
๙๐
๕๙
๗๓
๓๑
๒๓
๗๖๒

ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

๕ คณะ
๑ วิทยาลัย

๕ คณะ
๑ วิทยาลัย



ระดับ ๔

ระดับ ๔.๖๔



ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๑๐๐



เชิงปริมาณ :
๑. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ :
๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา :
๑. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดตรงตามเวลาที่กาหนด

๒.๒.๒ ผลการใช้งบประมาณ
ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง แสนสองหมื่ น บาทถ้ ว น)
รหัสเบิกจ่าย ๑๐๒๔๐๑๐๙๐๑๕๕ มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๐ บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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-๘๒.๒.๓ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ลาดับ
รายการ
๑ ค่าตอบแทนวิทยากร
๒ ค่าวัสดุ
๓ ค่าจ้างจัดพิมพ์เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
๔ ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

จานวนเงิน
๖๓,๐๐๐
๔๕,๔๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๖๐๐
๑๒๐,๐๐๐

คิดเป็นร้อยละ
๕๒.๕
๓๗.๘
๘.๓
๑.๔
๑๐๐

๒.๒.๔ ผลสรุปจากแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากการสารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนทั้งสิ้น ๗๖๒ คน โดยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ จานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕ บุคคลภายนอก จานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๙ บุคลากร
จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ และ นักศึกษาสังกัดสโมสรนักศึกษา ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย จานวน ๗๒๗ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ

๑
๒
๓
๔
๕

๖

รายละเอียด

มาก
ที่สุด
(๕)
ระยะเวลา และสถานที่จัดการอบรมมีความเหมาะสม
๕๔๕
ขั้ น ตอนการสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ และการบริ ก าร ๕๔๑
ของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม
โครงการนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึก ษา ๕๔๙
และชุมชนในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
โครงการนี้ ส่ งเสริ มการอนุ รั กษ์ สื บ สาน และเผยแพร่ ๕๖๑
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ควรจัดในปีต่อไป
โครงการนี้มีประโยชน์ด้านบริการวิชาการแก่ผู้เข้าร่วม ๕๕๘
โครงการ และสามารถนาความรู้ ที่ได้รับมาบูรณาการ
ใช้ในการศึกษา การทางาน และการประกอบอาชีพได้
ความพีงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม
๕๔๓

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก กลาง น้อย
(๔)
(๓)
(๒)
๑๓๗ ๖๓
๑๖
๑๔๓ ๖๗
๑๑

น้อย
ที่สุด
(๑)
๑
๐

๑๔๘

๕๑

๑๔

๐

๑๔๑

๔๓

๑๗

๐

๑๓๙

๕๓

๑๒

๐

๑๔๗

๖๑

๑๑

๐

รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๙สรุปรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑) ระยะเวลา และสถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม จากการสารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๕๔๕ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๕๙
๒) ขั้น ตอนการสมัครเข้าร่ว มโครงการ และการบริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม จากการสารวจ
ความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๕๔๑ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๕๙
๓) โครงการนี้ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งสถานศึ ก ษา และชุ ม ชนในการสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรม
จากการส ารวจความคิ ดเห็ นผู้ เข้ าร่ วมโครงการพบว่ า มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ๕๔๙ คน
คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๖๒
๔) โครงการนี้ส่งเสริมการอนุรั กษ์ สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมล้ านนาควรจัด
ในปีต่อไป จากการสารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๕๖๑ คน
คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๖๔
๕) โครงการนี้มีประโยชน์ด้านบริการวิชาการแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาบูรณา
การใช้ในการศึกษา การทางาน และการประกอบอาชีพได้ จากการสารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ
พบว่า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ๕๕๘ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๖๓
๖) ความพีงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในภาพรวม จากการสารวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการพบว่า
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ๕๔๓ คน คิดเป็นค่าระดับที่ ๔.๖๐
๒.๒.๕ ข้อคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจการดาเนินโครงการ
- ควรจัดหลักสูตรการประกอบอาหาร และขนมพื้นเมือง
- ควรจัดหลักสูตรการทาสร้อยข้อมือเนื่องจากสามารถนาไปทาเป็นอาชีพเสริมได้
- ควรจั ดการอบรมในห้ องปรั บอากาศ หรือควรจัดหาพัดลมให้ เนื่องจากบริเวณใต้อาคาร ๙๐ ปี
ราชภัฏเชียงใหม่อากาศร้อนอบอ้าว
- ควรมีการประชาสั มพันธ์การจัดอบรมในสื่ อต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางหลั กสู ตรจัด อบรม
ไปแล้วแต่ไม่ทราบข่าวทาให้เสียโอกาสเข้าร่วม เช่น หลักสูตรการจัดดอกไม้แบบล้านนาประยุกต์
- ควรให้โอกาสนักศึกษาที่ทางานพิเศษเข้าร่วมโครงการ และสามารถเก็บหน่วยกิตกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาได้ เนื่องจากทางานพิเศษภาคบ่ายและไม่สามารถเข้าร่วมอบรมเต็มวันได้
๒.๒.๖ ปัญหาและอุปสรรค
๑) เนื่ อ งจากการออกแบบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม จั ด เป็ น ไตรมาสและปรั บ เปลี่ ย นให้ เ หมาะสม
ตามสถานการณ์ทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม โดยพิจารณา
จากการจั ด โครงการใหญ่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ โครงการของหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่ มี ค วาม
จาเป็นต้องจัดพร้ อมกันและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน จึงอาจเกิดความไม่ส ะดวกต่อผู้เข้ าร่ว ม
โครงการ เช่น จั ดฝึ กอบรมบริเวณ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏ เชียงใหม่ ซึ่งไม่มีพัดลมและ
เครื่องปรับอากาศเพียงพอให้บริการแก่ผู้เข้าอบรม
รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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- ๑๐ ๒) บางหลักสูตร เช่น การจัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์แบบล้านนาประยุกต์ จานวนผู้เข้ารับการ
อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีกลุ่มผู้สนใจน้อยและจัดอบรมอยู่ในช่วงเวลา
ใกล้สอบปลายภาค
๒.๒.๗ ข้อเสนอแนะการดาเนินงานในครั้งต่อไป
๑) จัดการอบรมและสถานที่อบรมให้เหมาะสมและอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในทุกด้าน
เช่น ไม่คาบเกี่ยวหรือใกล้เคียงกับช่วงสอบ ห้องจัดการอบรมมีโต๊ะเก้าอี้นั่งสะดวกสบาย มีอุณหภูมิ
เหมาะสม ซึ่งทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมาธิสามารถรับความรู้ที่วิทยากรถ่ายทอดได้อย่างเต็มที่
๒) ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่สนใจให้ รับทราบข่าวสารการจัด อบรมให้ยิ่ง มากขึ้น ทั้งหนังสื อ
ราชการ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น เว็บเพจ เฟสบุ้ค ไลน์กรุ้ป จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ การปรับปรุงและพัฒนาจากโครงการในปีที่ผ่านมา (Act)
ข้อเสนอแนะจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
การจั ด อบรมบางหลั กสู ตรเป็ น ที่ส นใจเฉพาะกลุ่ ม
หรือมีผู้สนใจน้อย ส่งผลให้จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

การปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเฉพาะด้านศิลปะ
และวั ฒ นธรรม ให้ ไ ด้ รั บ ทราบข่ า วสารการด าเนิ น
โครงการในหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ทั้งหนังสือ
ราชการ และสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า ง ๆ เช่ น
เว็บเพจ เฟสบุ้ค ไลน์กรุ้ป และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

******************************************
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก
ภาพการดาเนินโครงการ
----------------------------------------หลักสูตรที่ ๑ ศิลปะการต้องลายกระดาษสา ขั้นต้น
วิทยากร คุณเอกชัย มั่นอยู่
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- ๑๒ หลักสูตรที่ ๒ ศิลปะการตัดช่อ ตุงล้านนา ขั้นต้น (ช่อ ตุงไส้หมู ตุงไชย)
วิทยากร แม่ครูสมจิตร บุญหมื่น
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- ๑๓ หลักสูตรที่ ๓ อักษรล้านนา ขั้นต้น
วิทยากร อาจารย์อนุชิต ณ สิงห์ทร
วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน, ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา ชั้น ๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๑๔ หลักสูตรที่ ๔ การถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม
วิทยากร อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์ / คุณสยามรัฐ ทองผลา / คุณทับทิม มั่นมาก
วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น ๔ สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวัดกู่เต้า ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

- ๑๕ หลักสูตรที่ ๕ ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
วิทยากร อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์
วันที่ ๑๖-๑๗, ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา ชั้น ๑ สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๑๖ หลักสูตรที่ ๖ การสร้างสรรค์ลวดลายล้านนาบนกระดาษสา และการประดิษฐ์ถุงใส่ของที่ระลึก
วิทยากร อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๑๗ หลักสูตรที่ ๗ การทาบัตรอวยพรรูปแบบล้านนาจากเทคนิคภาพพิมพ์
วิทยากร อาจารย์ ดร.กนิษฐา พวงศรี
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๑๘ หลักสูตรที่ ๘ การจารใบลานและการเขียนพับสา
วิทยากร อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์
วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ใบลานศึกษา สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๑๙ หลักสูตรที่ ๙ การประดิษฐ์ต้นครัวทาน และการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสามัดย้อม
วิทยากร อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ
วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๒๐ หลักสูตรที่ ๑๐ การซ่อมบารุง และการดูแลรักษากลองล้านนา
วิทยากร พ่อครูมงคล เสียงชารี วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม และ คุ้มกลองพ่อครูมงคล เสียงชารี

- ๒๑ หลักสูตรที่ ๑๑ การการปั้นลายสมุกประดับกระจกสาหรับตกแต่งคาภีร์โบราณ
วิทยากร แม่ครูดวงกมล ใจคาปัน
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๒๒ หลักสูตรที่ ๑๒ การจัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์แบบล้านนาประยุกต์
วิทยากร อาจารย์จันทร์สุดา คาขัติ
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ เรือนอนุสารสุนทร สานักศิลปะและวัฒนธรรม

- ๒๓ หลักสูตรที่ ๑๓ ศิลปะการเขียนภาพคนด้วยเทคนิคสีน้า
วิทยากร อาจารย์เสริม วัชรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

- ๒๔ หลักสูตรที่ ๑๔ ศิลปะการเขียนภาพดอกไม้ด้วยเทคนิคสีน้า
วิทยากร อาจารย์เสริม วัชรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

- ๒๔ หลักสูตรที่ ๑๕ การจักสานดอกไม้ และกล่องที่ระลึกจากไม้ไผ่
วิทยากร แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

- ๒๖ หลักสูตรที่ ๑๖ การปั้นตุ๊กตาดินเผา
วิทยากร : แม่ครูพิกุล ศรีสงคราม
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

- ๒๗ หลักสูตรที่ ๑๗ การตัดช่อตุงล้านนา ขั้นสูง (ตุง ๑๒ ราศรี)
วิทยากร : พ่อครูพลเทพ บุญหมื่น
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

- ๒๘ หลักสูตรที่ ๑๘ การจุ่มเทียน ย้อมสี กระดาษสา
วิทยากร : อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร และ คุณวิชุดา โยธาราษฎร์
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ๒๙ หลักสูตรที่ ๑๙ การปั้นดอกไม้เทียนหอม
วิทยากร : คุณวิชุดา โยธาราษฎร์
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ๓๐ หลักสูตรที่ ๒๐ การหล่อเทียนลายล้านนาด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคน
วิทยากร : อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

