
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ของก๋ินตามฤดู เล่าสู่กัน๋ฟัง 
ภายใตโ้ครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562(อาหารล้านนาในฤดูฝน) 
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว,ดช.,ดญ.) ………………………………………………………..............................................อายุ........................ป ี
                                                 (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อน าไปจัดท าใบประกาศนียบตัร) 
ศาสนา...................... อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที…่..........…..ถนน……………….…..........………ต าบล.…………………………..................  
อ าเภอ........………...………...........จงัหวัด…..……......….……….........รหสัไปรษณีย…์……………….โทรศัพท…์……………….......….............  
E-mail………………….....………..………......................... 
 
สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา……………………………………………………………………………........................................................................ 
ถนน……………….…………...............ต าบล.………………………............อ าเภอ........………...……….......จังหวัด…..……......….………............ 
รหัสไปรษณีย…์…………………….....โทรศัพท…์………………....….................มีความประสงค์สมคัรเข้าร่วมกจิกรรมดังนี้ 

 

กิจกรรมของกิ๋นตามฤดู เลา่สู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนาในฤดูฝน) วันที่ 14 มิถุนายน 2562 

หมายเหตุ:   ค่าลงทะเบียน 200 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

      ช าระเป็นเงินสด จ านวน......................................บาท 

   โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จ านวน........................บาท 

 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูส้มัคร 

                                          (…………………………………………….....) 

                                                                                   วันท่ี………....เดือน…………….....………พ.ศ…….……... 
 

 
วิธีการสมัครและช าระค่าลงทะเบียน 

1. ยื่นใบสมัครและช าระค่าลงทะเบยีนด้วยตนเอง ที่ ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(บนถนนเลียบคลองชลประทาน มาจากแยก โรงแรมเชียงใหม่ภูค า ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพะยอม 100 เมตร 
อยู่ซ้ายมือ) 

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

 
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   |   สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   |   เลขที่บัญชี 667 293 558 0 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนทางโทรสาร (053) 943 625  หรือ 222 680  
หรือทางข้อความ  Facebook Page:  ส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันน้ี – วันปิดรับสมัคร (ปิดรับสมัครเมื่อครบจ านวน)  

3. สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ (053) 943 625, 38  หรือ 084 3643592 



 
 
 
 

ก าหนดการกิจกรรมอบรมหลักสตูรระยะสั้น 
ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟงั 
อาหารล้านนาในฤดูฝน 

ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจ าปี 2562 
วันศุกร์ที1่4 มิถุนายน 2562 

เวลา รายการ  หมายเหตุ  
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  รับเอกสาร  

09.00 - 10.15 น. บรรยายเรื่อง ฝนมาอาหารมี 
วิทยากรโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ 

  

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.30 – 12.00 น. บรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ หัวข้อ อาหารล้านนา
คุณค่าคู่คุณภาพ (อาหารล้านนาในฤดูฝน) 
วิทยากรโดย แพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ 

  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 14.30 น. บรรยายให้ความเรื่อง เห็ดในฤดูฝน 
วิทยาโดย  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร ล ายอง 
และ ดร.ณครินทร์ สุวรรณราช 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   

14.45 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการท าอาหารล้านนาในฤดูฝน 
วิทยากรฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานกาดหมั้วเฮือนค าปีน 

1. แกงผักพ่อค้าใส่ปลาแห้ง 
2.แอ็บกุ้งฝอย/ปลาหน้อย 
3.แกงเห็ดถอบใส่ยอดส้มป่อย 

4.คั่วผ า/ย าเตา 
หมายเหตุ ก าหนดการ และรายการอาหารส าหรับการฝึกปฏบิัต ิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 
 

  

 

 



 

 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. ช่ือโครงการ  

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา 
 
2. ความเป็นมา หรือหลักการและเหตุผล  

จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะมีสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีอันทรงคุณค่า จึงท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาศึกษาวัฒธรรมล้านนาในเชียงใหม่
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ท าให้ให้ภาคธุรกิจหาผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยการน าวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่มา
สร้างสรรค์เป็นรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้รูปแบบ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของล้านนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เยาวชนรุ่นใหม่จึงได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากอดีต คุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างถูก
บิดเบือนไป จนไม่สามารถสืบที่มาและแนวคิดความเชื่อที่ผนวกอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีนั้นได้ ขณะที่ความรู้และ
ความเชื่อเดิมก าลังหายไป แรงกระตุ้นใหม่จากภายนอกก็เข้ามาในสังคมล้านนา ด้วยการสร้างวัฒนธรรมล้านนาใหม่
เพ่ือดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนและประเทศ แต่หากมีการน าไปใช้ด้วยความไม่รู้ ก็จะเกิดความเสียหายให้กับวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมได้          
        ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวัฒนธรรม
สมัยใหม่  จึงเห็นควรที่จะจัดการบรรยาย เสวนา  สาธิต และการทัศนศึกษา   ให้ความรู้กับนักเรียน  นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป  ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีล้านนา เพ่ือปรับฐานความรู้ความ
เข้าใจให้แก่คนรุ่นใหม่  ให้สอดรับกับประเพณีท่ีดีงามท่ียึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน     
 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีล้านนาแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ทราบที่มาและ
ความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
      2.  เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามประเพณี 
      3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมประเพณี
ล้านนา 
 
4. เป้าหมายการด าเนินงาน 

1.เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับนักเรียนนักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 

2.นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักในคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรม 
ประเพณีล้านนา 



3. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีล้านนาอย่างถูกต้องและยั่งยืน 
 
5. ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
      1.  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบที่มาและความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
       

2.  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกิดจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีล้านนา 
      3.  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการอนุรักษ์
และพัฒนา  
 
6. โครงการนี้เป็นไปตามความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือไม่  

ไม่ใช่ 
 
7. ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (ยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2564)  

ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2: นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 3: นวัตกรรมล้านนา 

 
8. ผลผลิต 

1. กิจกรรมการสาธิตและให้ความรู้ที่เก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีล้านนา (อาหารล้านนาตามฤดูกาล)  
จ านวน 3 ครั้ง 
      2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90  คน 
 
9. ผลลัพธ์   
     1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
     2. เป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม  
        นักออกแบบ ออแกไนซ์ ฯลฯ ได้น าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
     3. มีการเผยแพร่ความรู้ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แพร่หลายและคงอยู่สืบไป 
 
10. ปัญหาอุปสรรค 

  - 
 
11. ข้อมูลเพิ่มเติม 

 - 



 
12. ระยะเวลาด าเนินงาน 
     1 ปี  (เริ่มต้นเดือนตุลาคม  2561     สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562) 
 
13. ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
     หัวหน้าโครงการ : นายต่อพงษ์  เสมอใจ 
     ต าแหน่ง : นักช่างศิลป์ 
     สว่นงาน : .ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน : 053 943638 
     เบอร์มือถือ : 0843643592 


