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สารจากผู้อานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน ในด้านการส่งเสริมให้ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒ นาทักษะภาษา
ต่างๆ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การจัดระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ ทาหน้าที่ประสานงานหน่วยงานภายในและต่างประเทศที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ เป็ น หน่ ว ยประสานและสนั บ สนุ น ด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนการบู ร ณาการภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
โดยการบริ ห ารจั ด การในการจั ด กิ จ กรรมหรื อ การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งระบบการเรี ย นรู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น ซึ่งได้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดาเนินงานครบทุกพันธกิจ และเพื่อเป็น
การรายงานผลการด าเนิ น งานในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา ระยะเวลาตั้ ง แต่ 1 ตุ ล าคม 2555 –
30 กั น ยายน 2556 สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึ ง ได้ จั ด ท ารายงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 ขึ้ น และคาดหวัง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จ ะสามารถให้ ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษา โดยสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และยั ง
เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกได้ ท ราบ
และที่สาคัญที่สุดต้องขอขอบคุณ ในทุกความสาเร็จของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม
ล้วนเป็นเพราะความร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกท่าน ที่มุ่งจะพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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สารบัญ
สารจากผู้อานวยการ
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานและสถานที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสยั ทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ
นโยบาย
คณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานผลการใช้งบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดาเนินงานจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านภาษา
1. โครงการ English Through Culture
2. โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่
3. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
4. โครงการจัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
5. การวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมฝึกทักษะทางภาษา Tell Me More Online
6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการพูดภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2556
7. โครงการอบรมภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ (ระดับ 1-3)
8. โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยสาหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้า
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU TP TEST)
9. โครงการจัดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU
GEP TEST)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
2. โครงการศูนย์ใบลานศึกษาและการพัฒนาศูนย์ใบลานศึกษา
3. โครงการธรรมศึกษา
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
รดน้าดาหัวผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์
5. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
6. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
การหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
7. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
8. โครงการฝึกอบรมภาษาถิ่น และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
9. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนา
10. โครงการบรรพชา อุปสมบท – บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
11. โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ข่วงผญา
12. โครงการจัดทาเอกสารทางวัฒนธรรมเรื่อง โลกหน้าล้านนา : ประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หิมพานต์กับการก่อกู่
13. โครงการการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมอาเซียน
14. โครงการสมโภชองค์ผ้าป่าเพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
15. โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติ
2. โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น
3. โครงการนานักศึกษานานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. โครงการสัมมนาสาหรับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารจัดการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. การประกันคุณภาพ, KM ควบคุมภายในและ กพร.
3. การสนับสนุนการอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงานสาหรับบุคลากร
การเข้าเยีย่ มชมสถาบันล้านนาศึกษา
การอบรม-สัมมนา พัฒนาบุคลากร
คณะผู้จัดทา
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ข้อมูลพื้นฐานและสถานที่ตั้ง
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย) : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) : Institute of Languages, Arts, and Culture, Chiang Mai
Rajabhat University
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
ศูนย์ภาษา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
053–885860, 053-885883
053–885860, 053-885883
www.ilac.cmru.ac.th
ilaccmru@gmail.com, ilac_cmru@hotmail.com
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
053-885867
053-885863

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
โทรศัพท์
053-885880
โทรสาร
053-885880

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 27)
053-885865
053-885865

สานักงานผู้อานวยการ
ที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา
โทรศัพท์
053-885860
โทรสาร
053-885860, 885883
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา
ในปี 2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศ
พระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 กาหนดให้หน่วยงาน ชื่อ สถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สู่สากล บริการวิชาการ
และสื่อทันสมัยเพื่อฝึกทักษะทางภาษา พัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบัน การศึกษาทั้งใน
และต่ างประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ดูแลสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้ นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่คน
ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การกากับดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วงศ์หล้า
ต่อมาในปี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ และเป็นผู้กากับ
ดูแลการดาเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“ภาษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู้ เพื่ อ “เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
พัฒนาตน พัฒนาชาติ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ภาษา ศิล ปวัฒ นธรรม ในระดับ ภู มิ ภ าค
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล”
ลุ่มน้าโขง”

อัตลักษณ์
“รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม”

เอกลักษณ์
“อนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้นาทางภูมิปัญญา แหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษา พัฒนาสู่สากล”

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ส่ ง เสริ ม ให้ ศู น ย์ ภ าษ าเป็ นแห ล่ ง เรี ย นรู้ พั ฒ นาทั กษะภ าษาต่ างๆ และสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาต่างประเทศ
จั ด ระบบวิ เทศสั ม พั น ธ์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานห น่ ว ยงานภ ายในและต่ า งประ เทศ
ที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับมหาวิทยาลัย
พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
บูรณาการภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมหรือการวิจัย เพื่อสร้างระบบการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น
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นโยบาย
สถาบั นภาษา ศิ ลปะและวัฒ นธรรมมีการด าเนิน กิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิ บั ติการ เพื่อ ให้
สอดคล้ องกั บปรัชญา วิสัยทั ศน์ พัน ธกิจ นโยบายและกลยุท ธ์ของสถาบัน และของมหาวิท ยาลั ย บู รณาการความรู้
ตลอดจนการวิจัย ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศชาติ โดยมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายด้านการวิจัย
2. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
3. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร
7. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
8. นโยบายด้านประกันคุณภาพ
9. นโยบายด้านการประเมินผล
10. นโยบายด้านการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
1. นโยบายด้านการวิจัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ สร้างนักวิจัย พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ โดยได้กาหนดนโยบายด้านการวิจัยดังนี้
1) สนั บ สนุ น การวิ จั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ งชาติ ต ามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนให้มีการแสวงหาความร่ วมมือในด้านแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้สามารถดาเนินการ
วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ให้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายท้องถิ่นทุกระดับ
4) สนับสนุนให้มีงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5) ส่งเสริม การน าผลงานวิจั ยไปใช้ ประโยชน์ อย่างเป็น รูป ธรรม เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อ สิ่งพิม พ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ได้รับ
ความรู้ด้านภาษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กาหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมดังนี้
1) สนับสนุนให้สถาบัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สาหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ามา
ศึกษาภาษาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
2) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมด้านภาษาตามความต้องการของหน่วยงานในท้องถิ่น
3) ส่ งเสริ ม สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ แ ละเผยแพร่ ด้ า นภาษา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมล้านนาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
4) เสริมสร้างทักษะทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรมแก่อาจารย์ บุ คลากร นักศึก ษาและประชาชนทั่ วไป ทั้งในระดั บ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและ
ของสถาบัน โดยได้กาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมดังนี้
1) สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของนานาประเทศ
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งหาความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3) ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาประเทศทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์ ทานุบารุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งคุณลักษณะทางศิลปวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
4. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
เพื่อให้การบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงกาหนดนโยบาย
ด้านการเงินและงบประมาณดังนี้
1) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎ ข้อบังคั บของมหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิ กจ่ายเงิน
จากคลัง คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบพัสดุ
2) จัดให้ มีการจัดท าบั ญ ชี ทะเบี ยน ทั้ งด้ านการเงิน งบประมาณและพัส ดุ ครุภัณ ฑ์ เพื่ อสามารถควบคุ ม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุประจาศูนย์แต่ละศูนย์ให้จัดทาบัญชีและทะเบียน
5. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะ
สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ โดยกาหนดนโยบายดังนี้
1) กาหนดภาระงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน
2) บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับภาระงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
3) จัดวิธีการและรูปแบบการพัฒนาตนเองที่หลากหลายเพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถ สร้างความชานาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรทุกระดับโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรภายนอก
เพื่อการประหยัดงบประมาณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กาหนดนโยบายดังนี้
1) ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการด้านการจัดสรรทรัพยากร
2) จัดระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สถาบันกาหนด
3) ส่งเสริมให้มีการจัดสรรการใช้และการจัดหาทรัพยากรทั้งด้านการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ประเมินการใช้ทรัพยากรและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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7. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมกาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการดาเนินงาน ดังนี้
1) ส่งเสริมให้มีบุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถาบัน
2) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
3) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ส่งผลกระทบต่อปรัชญา
วิสยั ทัศน์ พันธกิจของสถาบัน
4) สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน
งบประมาณ ทรัพย์สิน บุคลากร โครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงาน
5) จัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
8. นโยบายด้านประกันคุณภาพ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจ
นโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุ ทธศักราช 2544 และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1) ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการประกั นคุ ณภาพ ตามพั นธกิ จของสถาบั นภาษา ศิ ลปะและวั ฒนธรรม ทุ กด้ าน
ทั้งด้านพัฒนางานด้านศูนย์ภาษา ด้านวิเทศสัมพันธ์และด้านศิลปวัฒนธรรม
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับผิดชอบการดาเนิน
กิจกรรมประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุง พัฒ นาแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพของสถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม
9. นโยบายด้านการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความสามารถ ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น ตอบแทนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) มีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง
3) ให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยบุคลากรระดับล่าง
10. นโยบายด้านการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ให้ความสาคัญกับนักศึกษาในการพัฒนา โดยจัดกิจกรรมทั้งทางด้านภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกาหนดนโยบายดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
2) เสริมสร้างทักษะและความสามารถทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้ สามารถนาไปประยุกต์ใน
การพัฒนาตนเอง ท้องถิ่นและประเทศชาติ
3) สร้างบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีความรู้ดา้ นภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
4) สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

คุณมาลินี ลออพันธุ์สกุล
หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุม่ งานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
กรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกพื้นฐานของ ส.ม.ศ.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพัชรินทร์ อาวิพันธุ์
ผู้อานวยการ มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.
เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวภา ศักยพันธ์
รองผู้อานวยการ รับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กรรมการโดยตาแหน่ง

อาจารย์เจิมขวัญ รัชชุศานติ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

ดร. ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
รองผู้อานวยการ
รับผิดชอบสานักงานวิเทศสัมพันธ์
กรรมการโดยตาแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
(หมดวาระเนื่องจากดารงตาแหน่งบริหาร)
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการ
รับผิดชอบศูนย์ภาษา

รองผู้อานวยการรับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการ
รับผิดชอบสานักงาน
วิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและงานบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจา
โครงการศูนย์ใบลาน
ศึกษา

 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นักวิชาการการเงิน
และบัญชี

ศูนย์ภาษาและสานักงานวิเทศสัมพันธ์
 อาจารย์
ชาวต่างประเทศ
 อาจารย์สอน
ภาษาไทย
 นักวิชาการศึกษา

 นักวิเทศสัมพันธ์
 ผู้จดั การหอพัก
นานาชาติ

รายงานประจาปี 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) หน้า 11

Institute of Languages, Arts and Culture,
Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการ
โทรภายใน 5861,5881

ดร. ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
รองผู้อานวยการรับผิดชอบ
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
โทรภายใน 5862

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวภา ศักยพันธ์
รองผู้อานวยการรับผิดชอบ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
โทรภายใน 5882

อาจารย์นิโลบล วิมลสิทธิชัย
รองผู้อานวยการรับผิดชอบศูนย์ภาษา
โทรภายใน 5863

นางสาวดารารัตน์ ศิรลิ าภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
โทรภายใน 5883
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ศูนย์ภาษา 
Miss Cristina Madalina Dan
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
โทรภายใน 5863

อาจารย์เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ
อาจารย์สอนภาษาไทย
โทรภายใน 5868
นางสาวชิสา บุญเจริญ
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5868
นายสุวัฒน์ ดวงทอง
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5866
นางสาวสิริภาภรณ์ คาปิงบุตร
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5867

 สานักงานวิเทศสัมพันธ์และหอพักนานาชาติ 
นางสาวนิดา พรินทรากุล
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรภายใน 5865

นางสาวมนัญชา วงค์อ้าย
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรภายใน 5865
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นางสาวลักษิกา อาจวิจิตร
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรภายใน 5865

นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ
ผู้จัดการหอพักนานาชาติ
โทรภายใน 5875

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
นางสาวปนัดดา โตคานุช
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5891
นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5880

นายโสภณ พรมจิตต์
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5899

 โครงการศูนย์ใบลานศึกษา 
นายดิเรก อินจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
โทรภายใน 5887

นายเจษฏา อิ่นคา
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
โทรภายใน 5887
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 สานักงานผู้อานวยการ 

นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน 5860
นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรภายใน 5884

นางกัลยาณี อินต๊ะราชา
นักวิชาการการเงินและพัสดุ
โทรภายใน 5899
นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรภายใน 5884
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งบประมาณ ประจาปี 2556
แหล่งงบประมาณ

4%
44%

52%
เงินรายได้
เงินแผ่นดิน
เงินรับฝากถอนคืน

การจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 1

605,163

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 2

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 3
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560,890

2,760,689

2,622,800

2,416,984.75

งบประมาณปี 2556

605,680

1,013,937

2,792,665

งบประมาณปี 2555

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 4

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานผลการใช้งบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ศูนย์ภาษา
ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน
งบประมาณ

1 โครงการ English Through Cultures 20,000.00
(02-02-16-001)
2 โครงการอบรมทั กษะภาษาต่ างประเทศ 315,280.00
ให้ กั บ นั กศึ กษาอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
(งบเงินรายได้) (02-02-16-002)
(รับฝากถอนคืน) (02-02-01-162)
8,400.00

3
4

5

6

7

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

14,779.00

73.89

5,221.00

306,280.00

97.14

9,000.00

8,400.00

100.00

0.00

เดิมได้รับประมาณ 400,000 บาท แต่ได้โอนไปให้โครงการศูนย์ใบลานศึกษา ในส่วนของเงินเดือน
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเพิ่มเงินเดือนและค่าครองชีพ จานวน 84,720 บาท
โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
30,000.00 30,000.00 100.00
0.00
(02-02-16-003)
โครงการจั ด ซื้ อ สื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ 15,000.00 14,917.00 99.44
83.00
ทางด้านภาษาต่างประเทศ
(02-02-16-004)
โครงการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ โปรแกรมฝึ ก 5,000.00
5,000.00 100.00
0.00
ทั ก ษ ะ ท า ง ภ า ษ า Tell Me More
Online (02-02-16-005)
โครงการพั ฒ นาข้ อ สอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ 112,000.00 44,435.00 39.67 67,565.00
ทางการเรีย นภาษาอังกฤษ Exit-Exam
(งบพัฒนา) (02-02-11-134)
โครงการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า 100,000
100,000 100.00
0.00
ภ า ษ า ไท ย พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ ช า ว
ต่างประเทศ (รับฝากถอนคืน) (02-0201-0163)
605,680.00 523,811.00 86.48 81,869.00
รวมทั้งสิ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน
งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

1 โครงการจั ด ส่ ง กระทงใหญ่ เข้ า ร่ ว ม 400,000.00 400,000.00 100.00
0.00
ป ระ ก วด ใน งาน ป ระเพ ณี ยี่ เป็ ง
เชียงใหม่ (03-01-02-017)
2 โครงการศูนย์ใบลานศึกษา (รายได้) 378,931.00 378,911.00 99.99
20.00
(03-01-02-018)
ได้รับโอนจากโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเพิ่มเงินเดือนและค่าครองชีพ จานวน 84,720 บาท
โครงการศูนย์ใบลานศึกษา (แผ่นดิน) 30,000.00
30,000.00 100.00
0.00
03-01-02-022 ทาแผ่นพับ
3 โครงการธรรมศึกษา (รายได้)
10,000.00
10,000.00 100.00
0.00
(03-01-02-019)
(แผ่นดิน) 03-01-02-023
90,000.00
89,853.50
99.83
146.50
4 ม ห าวิ ท ยาลั ยราช ภั ฏ เชี ย งให ม่
ส่งเสริมกิจ กรรมทางวัฒ นธรรมการ
รด น้ า ด าหั วผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งใน
ประเพณีสงกรานต์ (03-01-02-020)
5 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
(แผ่นดิน) 03-01-02-021
6 ม ห าวิ ท ยาลั ยราช ภั ฏ เชี ย งให ม่
ส่งเสริมกิจ กรรมทางวัฒ นธรรมการ
หล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
(03-01-02-024) (งบแผ่นดิน)
กิจกรรมหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้
องค์ ร าชั น 84 พรรษา (03-01-02048) (เงินรับฝาก-ถอนคืน)
7 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
(03-01-02-025)

85,000.00

85,000.00

100.00

0.00

200,000.00

200,000.00

100.00

0.00

130,000.00

130,000.00

100.00

0.00

22,000.00

22,000.00

100.00

0.00

100,000.00

95,227.00

95.22

4,773.00
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน
งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

8 โครงการฝึ ก อบรมภาษาถิ่ น ศิ ล ปะ 120,000.00 119,976.00 99.98
24.00
และวั ฒ น ธรรมล้ า น น าพื้ น บ้ าน
ล้านนา (03-01-02-026)
9 โครงการส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน 180,000.00 179,635.00 99.79
365.00
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(03-01-02-027)
10 โค ร งก า ร บ ร ร พ ช า อุ ป ส ม บ ท - 300,000.00 297,423.84 99.14 2,576.16
บวชเนกขั ม มะเฉลิ ม พ ระเกี ย รติ
พ ระบ าท สม เด็ จพ ระเจ้ าอ ยู่ หั ว
(แผ่นดิน) (03-01-02-028)
(เงิ น รั บ ฝาก-ถอนคื น ) (03-01-01- 191,053.75 191,053.75 100.00
0.00
008)
11 โครงการหนังสือชุดความรู้ (ข่วงผญา) 90,000.00
90,000.00 100.00
0.00
(03-01-02-029)
12 โครงการจัดทาเอกสารทางวัฒนธรรม 90,000.00
86,795.00
96.43 3,205.00
เรื่องโลกหน้าล้านนา:ประวัติศาสตร์
และพัฒนาการ
(03-01-02-030)
รวมทั้งสิ้น
2,416,984.75 2,405,875.09 99.54 11,109.66
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สานักงานวิเทศสัมพันธ์
ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน
งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

1 ค่ าใช้ จ่ ายใน การเดิ น ท างขอ ง 859,689.00
389,720.18 45.33 469,968.82
ผู้บริหารเพื่อสร้างความสั มพั นธ์กับ
มหาวิ ท ยาลั ยนานาชาติ ที่ ล งนาม
ข้อตกลง MOU และสร้างเครื อข่าย
ใหม่ (02-02-16-006)
* เดิมได้รับอนุมัติ 1,000,000 บาท แต่ได้จัดสรรไปให้
1. โครงการถวายทุน การศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา จานวน 48,100 บาท
2. โครงการศูนย์ใบลานศึกษา (รายได้) จานวน 2,211 บาท
3. ค่าสาธารณูปโภค จานวน 10,000 บาท
4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติ จานวน 80,000 บาท
2 โครงการแลกเปลี่ ย นนั กศึ กษากั บ 957,000.00
919,100.00 96.03 37,900.00
มหาวิ ทยาลั ยนานาชาติ (Exchange
Student Program) (02-02-16-007)
3 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 89,000.00
39,084.52
43.91 49,915.48
เดิ นทางไปปฏิ บั ติ งานสอนในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย (02-02-16-008)
4 ค่ าใช้ จ่ ายในการต้ อนรั บและจั ดซื้ อ 600,000.00
599,999.26 99.99
0.74
ของที่ระลึกสาหรับแขกต่าง-ประเทศ
ของมหาวิทยาลัย (02-02-16-009)
5 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 25,000.00
0.00
0.00 25,000.00
ระห ว่ า งมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชี ย งใหม่ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชิ ก ะ
ประเทศญี่ปุ่น (02-02-16-010)
6 โครงการนานักศึกษานานาชาติเข้าร่วม 80,000.00
79,313.00
99.14
687.00
การแข่ งขั นกี ฬานั กศึ กษานานาชาติ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเขตภาคเหนื อ
ตอนบน (02-02-16-011)
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ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน

7 โค รงก ารสั ม ม น าผู้ เชี่ ย ว ช าญ
อ าจ ารย์ แ ล ะอ าส า ส มั ค รช าว
ต่างประเทศ (02-02-16-012)
8 การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางกายภาพของหอพักนานาชาติ
(02-02-01-154)
9 จัดซื้อเครื่องนอน (02-02-01-156)

งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

30,000.00

28,610.00

95.36

1,390.00

70,000.00

69,804.20

99.72

195.80

20,000.00

20,000.00

100.00

0.00

94.33

1,698.50

10 ค่ า วั ส ดุ งานอนามั ย และก าจั ด 30,000.00
28,301.50
ปฏิกูล (02-02-01-157)
รวมทั้งสิ้น
2,760,689.00 2,173,932.66

78.75 586,756.34

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สานักงานผู้อานวยการ
ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน
ร้อยละ
ใช้ไป
77,312.22 77.31

คงเหลือ
22,687.78

34,202.00

45,798.00

งบประมาณ
1 ค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการเพื่ อ 100,000.00
การบริหารจัดการ (02-02-01-069)
2 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม คณะกรรมการ 80,000.00
ประจาสถาบัน (02-02-01-070)
3 ค่าวัสดุสานักงาน (02-02-01-073)
161,890.00

161,890.00 100.00

0.00

4 ค่าสาธารณูปโภค (02-02-01-071)

59,999.95

0.05

60,000.00

42.75

99.99

5 ค่ า ป ระกั น คุ ณ ภ าพ , KM, กพ ร. และ 50,000.00 50,000.00 0.00
0.00
ควบคุมภายใน (02-02-06-001)
6 ค่าบ ารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณ ฑ์ (ยกเว้น 60,000.00 60,000.00 100.00
0.00
เครื่องปรับอากาศ) (02-02-01-072)
7 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด อบรมสั ม มนา เพื่ อ 49,000.00 49,000.00 100.00
0.00
เพิ่ ม พู น ความรู้ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน
(02-02-12-003)
รวมทั้งสิ้น
560,890.00 492,404.17 87.79 68,485.83
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งบเงินอุดหนุน
ที่

รายละเอียด

1 โครงการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ
การจัดทาหนังสือประวัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (02-03-07-059)
2 โครงการถวายทุ น การศึ ก ษาตาม
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ ราชอาณ าจั กรกั มพู ชาด้ าน
การศึกษา (02-03-07-060) งบแผ่นดิน
(02-03-07-135) งบรายได้

3 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเชี ยงใหม่ ให้ มี ความรู้ ความ
เข้าใจด้านตะวันออกศึกษาตามความ
ร่ ว มมื อกั บ October 6 University
(02-03-07-061)
4 โครงการจั ดท าหนั งสื อประวั ติ
มหาวิทยาลัย (02-03-07-072)
5 โครงการสั มมนาเพื่ อสร้ างเครื อข่ าย
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน
(02-03-07-074)
6 สมโภชองค์ ผ้ า ป่ า เพื่ อ สมทบทุ น
ก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
(02-03-07-075)
7 โครงการพัฒ นาศูน ย์ ใบลานศึกษา
(02-03-07-078)
8 โครงการจัดทาหนังสือประวัติและ
ผลงานของพระธรรมมังคลาจารย์
(02-03-07-080)
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

34,000.00

27,698.00

81.46

6,302.00

621,000.00

621,000.00

100.00

0.00

48,100.00

48,100.00

100.00

0.00

200,000.00

200,000.00

100.00

0.00

635,000.00

430,035.00

67.72 204,965.00

85,000.00

81,020.00

95.31

3,980.00

291,000.00

290,957.00

99.98

43.00

163,840.00

163,112.75

99.55

727.25

130,000.00

99,800.00

76.76

30,200.00

2,207,940.00 1,961,722.75 88.84 246,217.25
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งบเงินลงทุน
ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน
งบประมาณ

1 ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ จ านวน 92,000.00
4 เครื่อง (02-01-10-077)
2 จั ดซื้ อครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน 1 รายการ 75,000.00
เครื่องถ่ายเอกสาร (02-02-01-159)
3 จั ดซื้ อเครื่ องกรองน้ าพร้ อมติ ด ตั้ ง 63,130.00
บริเวณหอพักนานาชาติ
(02-02-11-167)
รวมทั้งสิ้น
230,130.00

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

92,000.00

100.00

0.00

75,000.00

100.00

0.00

63,130.00

100.00

0.00

230,130.00 100.00

0.00

งบเร่งด่วน
ที่

รายละเอียด

จานวนเงิน

1 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมแถลงข่าว
สื่อมวลชน (02-01-10-096)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

22,500.00

22,500.00

100.00

0.00

22,500.00

22,500.00

100.00

0.00
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การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การบรรลุเป้าหมายเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.50
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ (Goals)
(Key Performance
Indicators)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา

เป้าหมาย (Target)
แผน
ผล
การบรรลุ
เป้าหมาย

1. ศู น ย์ ภ าษาได้ รั บ การยอมรั บ  จ านวนผู้ เข้ า อบรมทางด้ า นภาษา
จากทั้ งภายในและภายนอก
จากภายในและภายนอกสถาบัน
มหาวิทยาลัย
2. ผู้ รั บ บริ ก ารและสั ง คมได้ รั บ  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
ความรู้ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้
ผู้ รั บ บ ริ ก ารแ ล ะสั งค ม ใน ก าร
และมี ค วามพึ งพอใจในการ
ให้บริการของศูนย์ภาษา
ให้บริการ
 ร้อยละของผู้ รับ บริก ารและสั งคม
น าความรู้ จ ากการอบรม/ร่ ว ม
กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้
3 . มี ห ลั ก สู ต ร กิ จ ก ร ร ม /  จานวนหลักสูตรที่เปิดการอบรม
โครงการ และเทคโนโลยีที่  ร้อยละของรายรับที่เพิ่มขึ้นจากการ
สามารถตอบสนองความ
จั ด หลั ก สู ต ร กิ จ กรรม/โครงการ
ต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
บริการวิชาการแก่สังคม
และสังคม
4. เป็ น องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้  ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมและรับ
ด้านภาษา
วุฒิบัตร

2,000

1,865



75

97.17



75

88.89



27
10

40
-43.28




70

70.50



 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

3,800

3,480



 จานวนผู้มาเยี่ยมชมสถาบันล้านนา
ศึกษา
 ร้อ ยละความพึ งพอใจของผู้ เยี่ ย ม
ชมสถาบันล้านนาศึกษา
 จ านวนครั้ ง ในการจั ด กิ จ กรรม/
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
 ร้อ ยละผลการประเมิ น เฉลี่ ย ของ

2,650

2,733



82

95.40



18

18



60

84.72



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
ยอมรับจากทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีผู้มาเยี่ยมชมสถาบันล้านนา
ศึก ษาจานวนมากและได้รั บ
ความพึ ง พอใจในการเข้ า
เยี่ยมชม
3. มีกิจกรรม/โครงการการทานุ
บ า รุ งศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ที่
หลากหลายสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ
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เป้าประสงค์ (Goals)
ชุมชน/สังคม

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicators)
โครงการ/กิจกรรมที่สร้างคุณค่าต่อ
ชุมชน/สังคม
(จากแบบประเมิ น ผลโครงการ/
กิจกรรม)

4. เป็ น องค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้  จานวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
1. มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารของ  จานวนระบบวิเทศสัมพันธ์ที่ได้รับ
วิ เทศสั ม พั น ธ์ ค รบกระบวน
การพั ฒ นาและสามารถน ามาใช้
การและมีการพัฒ นาอย่างมี
ประโยชน์ในการดาเนินงานได้จริง
ประสิทธิภาพ
2. ผู้ รั บ บริ ก ารและสั งคมได้ รั บ  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
ข่ า ว ส า ร แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้
ผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การบริ ก ารของ
ป ระโยชน์ ได้ แ ละมี ความ
เจ้าหน้าที่
พึงพอใจในการให้บริการ
 ร้อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้
3. มี ก ระบวนการให้ บ ริ ก ารมี  ระยะเวลาในการให้ บ ริก ารลดลง
ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
(วัน)
ประสิทธิภาพ
4. มี ระบบฐานข้อ มูล ด้านวิเทศ  จ านวนประเภทของฐานข้ อ มู ล ที่
สัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมงานด้านวิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. มีการบริหารจัดการที่มี
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
 ผลการประเมินผู้บริหารสถาบัน
ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย (Target)
แผน
ผล
การบรรลุ
เป้าหมาย

ตามหลักธรรมาภิบาล (ผลการ
ประเมินจากบุคลากร )
 ระดับความสาเร็จในการจัดทา
แผนการปฏิบัติงานของสถาบัน (ใช้
เกณฑ์ประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1.1)

4

4



2

2



70

70



70

70



4

3



5

6



4.86

4.86



3.90

4.34



5

5
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เป้าประสงค์ (Goals)
2. ระบบฐานข้อมูลของสถาบันมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicators)

เป้าหมาย (Target)
แผน
ผล
การบรรลุ
เป้าหมาย
60
80

82.95
80.62



 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

72

72.49



ของสถาบันต่อการปฏิบตั ิงาน
 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะในงานที่ปฏิบตั ิ

90

100



 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
 ร้อยละของความถูกต้องของ



ฐานข้อมูล
3. บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ทางานได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
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การรายงานผลการดาเนินงานจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านภาษา จานวน 9 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
1. English Through Culture
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษามีความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรมีความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3. นักศึกษาและบุคลากรมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
ตุลาคม 2555-สิงหาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนวิทยากรประจาโครงการ
- จานวนเอกสาร ตาราประกอบโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ผู้ เข้าร่ ว มโครงการได้รั บความรู้ อย่ างดี
เยี่ยม และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
- ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในระยะเวลาที่จากัด

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

16 คน
60 เล่ม
90 คน

10 คน
60 เล่ม
75 คน

X
√
X

80

84.17

√

80

73.89

X
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ English through Culture มี ผู้ เ ข้าร่ ว มโครงการรวมทั้ง หมด 75 คน ประกอบด้ว ย
นักศึกษา 61 คน อาจารย์และบุ คลากร 4 คน วิทยากรชาวไทยและต่างชาติ 10 คน โดยมีการอบรม
ภาคทฤษฎีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปฝึกภาคปฏิบัติเป็นภาษาอังกฤษในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม
และ 14 สิงหาคม 2556 โดยวิทยากรชาวไทย และออกฝึกปฏิบัติภาคสนามในวันที่ 18 สิงหาคม 2556
ณ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักศึกษาลงชื่อเข้าร่ วมกิจกรรม แต่ในวันที่อบรมภาคทฤษฎีห รือออกฝึกปฏิบัติ ติดภารกิจอื่น
ไม่สามารถเข้าร่วมได้
2. นักศึกษาไม่ค่อยกล้าใช้ภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่
ไม่ได้เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง
3. ไม่สามารถจองรถบัสมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากรถบัสติดภารกิจอื่น
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กาหนดไว้จานวน 10 คน เพื่อให้ได้จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมายที่กาหนด ในกรณีที่มีนักศึกษาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันที่อบรม
ภาคทฤษฎีหรือออกฝึกปฏิบัติ
2. ฝึกภาคทฤษฎีให้เข้มข้นขึ้น เพื่อฝึกให้นักศึกษามั่นใจและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. จองรถบัสมหาวิทยาลัยไว้ก่อ นล่วงหน้า 2 เดือน และเตรียมงบประมาณสารองไว้เพื่อเช่ารถบัส
เอกชนในกรณีรถบัสมหาวิทยาลัยติดภารกิจเร่งด่วน
ภาพกิจกรรม
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2. โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2556
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีความสามารถ
ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
จานวน 1,500 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ทั้งปีการศึกษา (3ภาคเรียน)
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนตารา เอกสารที่จัดซื้อให้แก่อาจารย์
ผู้สอน
- จานวนวิทยากร
- จานวนวุฒิบัตรที่มอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
เชิงคุณภาพ
- การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในระยะเวลาที่จากัด
- ผู้ผ่านการอบรมทุกคนได้รับวุฒิบัตรอย่าง
ทั่วถึง และตรงเวลา

ผล
ทั้งปีการศึกษา (3ภาคเรียน)
เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

90 เล่ม

40 เล่ม

×

40 คน
450 ใบ

35 คน
757 ใบ

×


ร้อยละ 90

ร้อยละ 97.14



ร้อยละ 95

ร้อยละ 100



สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ อบรมทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
ปีการศึกษา 2556 เปิดอบรมทั้งหมด 40 หลักสูตร โดยมีวิทยากรมาอบรมจานวน 35 คน ซึ่งวิทยากรบาง
ท่านอบรมหลายหลักสูตร และมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 1,865 คน โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
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1. อบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จานวน 36 หลักสูตร
2. อบรมทั ก ษะภาษาต่ า งประเทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาก่ อ นออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ จ านวน
4 หลักสูตร
3. ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารและการทางาน
10 กลุ่ม
4. ภาษาจีนสาหรับการสื่อสารและการทางาน
1 กลุ่ม
5. ภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาหารไทย
1 กลุ่ม
ปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเข้าอบรมไม่ครบตามจานวนครั้ง
2. ผู้สมัครมาสมัครแต่ไม่เข้าอบรม
3. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่มาสมัครตามวันที่กาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. กาหนดวันและเวลาเรียนให้กระชับขึ้น ผู้เรียนจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
2. ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในหลายๆช่องทาง
ภาพกิจกรรม
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3. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
2. นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ
มีโอกาสเรียนรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษานั้น ๆ ได้
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
จากภายนอก จานวน 80 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00
– 16.00 น.
– 16.00 น.
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

เชิงปริมาณ
- จานวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
80
222
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับ จัดซุ้มนิทรรศการ
จัดซุ้ม
ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม
นิทรรศการ
และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ นานาชาติ 7 ซุ้ม 9
วัฒนธรรม
ประเทศ
นานาชาติ 7 ซุ้ม
9 ประเทศ

การบรรลุ
เป้าหมาย
√
√
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ จัดโดยศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดขึ้นที่
ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิ งหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท มีการจัดซุ้มนิทรรศการจากสาขาวิชาต่าง ๆ จานวน 7 ซุ้ม ซึ่งนาเสนอ
วัฒนธรรมนานาชาติ จานวน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลี
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศพม่า ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้ร่วมงานทั้งหมด 222 คน
ปัญหาและอุปสรรค
สถานที่จัดงานคับแคบ และอากาศไม่ถ่ายเท ช่วงบ่ายแสงอาทิตย์สาดทาให้อากาศร้อน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ขอพัดลมตัวใหญ่จากงานอาคารสถานที่มาจัดตั้งในบริเวณจัดงาน
ภาพกิจกรรม
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4. โครงการจัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดซื้อสื่อ DVD ภาพยนตร์และสารคดีภาษาต่างประเทศและภาษาประเทศอาเซียน
2. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีสื่อ DVD ใหม่ที่น่าสนใจและเหมาะสมที่จะใช้
พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศและภาษาประเทศอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ และบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่มีสื่อ DVD ภาพยนตร์และ
สารคดีภาษาต่างประเทศและภาษาประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศรวมทั้ง
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนสื่อที่จัดซื้อ
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษามาใช้บริการและนาไปใช้
ประโยชน์

ผล
ตุลาคม 2555-สิงหาคม 2556
เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

80

76

X

70

91.49

√

สรุปผลการดาเนินงาน
ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการจัดซื้อสื่อ DVD ภาพยนตร์ ประจาปี
2556 จานวน 76 เรื่อง ประกอบด้วยภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เกาหลีและไทย
ปัญหาและอุปสรรค
1. สื่อที่เหมาะสมสาหรับนักศึกษาที่มีทั้งความบันเทิงและได้ความรู้ มีจานวนจากัด
2. สื่อที่เป็นภาษาอาเซียนหาได้ยาก
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แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ทาการจัดซื้อเป็นช่วงระยะเวลาทุกๆ 2 เดือน จะทาให้ได้สื่อที่เหมาะสมหลากหลายและน่าสนใจ
2. ขอค าแนะน าจากนั ก ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ที่ ม าจากประเทศในอาเซี ย น
ในการจัดซื้อ
ภาพกิจกรรม
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5. การวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมฝึกทักษะทางภาษา Tell Me More Online
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะภาษาต่างประเทศด้วย
ตนเอง Tell Me More Online และเพื่อให้ทราบอุปสรรค ปัญหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
เพื่อการพัฒนาการใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโปรแกรมมี ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมฝึกทักษะ
ทางภาษา Tell Me More Online ที่สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดโปรแกรมให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้วิจัยและผู้ชว่ ยผู้วิจยั
- จานวนเอกสาร ตาราประกอบโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ได้ ผ ลงานวิ จั ย ที่ ดี เ ยี่ ย ม และสามารถ
น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร พั ฒ น า
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในระยะเวลาที่จากัด

ผล
ตุลาคม 2555-กรกฎาคม 2556
เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

5
1,000

5

√
×

เอกสาร 750 ชุด
รูปเล่มวิจัยหนา
58 หน้า 50 เล่ม

80

80

√

80

100

√
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สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 238 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในภาคเรียนที่ 2/2555 จานวน 5 หมู่เรียน
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจหลังการใช้งานโปรแกรมฝึกทักษะทางภาษา
TMM ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 โดยเห็นว่าในการเข้าใช้โปรแกรมสามารถ
ทาได้โ ดยสะดวก ไม่ซับซ้อนเกิน ไป รวมทั้ง รูปแบบกิจกรรมการฝึกทักษะต่าง ๆ มีความน่าสนใจมาก
เนื้ อ หาในโปรแกรมมี ค วามสอดคล้ อ งกับ รายวิช าภาษาอั ง กฤษที่ นัก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นและช่ ว ย
สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนั้น นักศึกษาเห็นว่า
โปรแกรม TMM สามารถช่วยพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนได้ในความพึงพอใจ
ระดับมาก
ในส่วนของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากนักศึกษานั้น ส่วนใหญ่ไม่มี
ปัญหาในการเข้าใช้โปรแกรม TMM มีเพียงร้อยละ 2.45 เท่านั้น ที่ระบุว่ามีปัญหาการเข้าใช้โปรแกรมยาก
หรือเข้าไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาด้านเทคนิค กล่าวคือ โปรแกรม TMM มีข้อจากัดบางประการ เช่น ต้องใช้กับ
โปรแกรม Web Browser Internet Explorer (IE) เท่านั้น ไม่ สามารถใช้กับ Web Browser อื่นๆ ได้
และในการใช้งานต้องมีการตั้งค่าต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือ
นอกจากนี้ นักศึกษาที่ใช้โปรแกรม TMM ภายนอกมหาวิทยาลัยประสบปัญหาด้านความเร็วของ
Internet ไม่เพียงพอสาหรับการใช้งานโปรแกรม TMM นักศึกษาบางคนจึงต้องใช้บริการคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยในการใช้งานโปรแกรมเท่านั้น ในด้านรูปแบบของโปรแกรมนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักศึกษากลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางไม่มีปัญหา แต่มีนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ต่า มีความเห็ นว่า แบบฝึกหั ดในโปรแกรม TMM ยากเกินไป และการออกแบบโปรแกรมไม่น่าสนใจ
นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคือ ให้ปรับปรุงโปรแกรมให้มีสีสันสวยงามเพื่อให้โปรแกรม
น่าสนใจยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค
1. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม นั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะ ทุ ก สาขา อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. การวิจัยยั งไม่มีการเปรียบเทีย บการพัฒ นาด้านภาษาอังกฤษระหว่างผู้ ที่ใช้กับไม่ใช้โปรแกรม
Tell Me More Online
3. งบประมาณในการจัดทารูปเล่มวิจัย ไม่เพียงพอ ทาให้ได้เอกสารเพียง 750 ชุด และรูปเล่มจานวน
50 เล่ม
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แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ท าการวิ จั ย อี ก ครั้ ง โดยให้ ค รอบคลุ ม นั ก ศึ ก ษาทุ ก คณะ ทุ ก สาขา อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ทาการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษระหว่างผู้ที่ใช้กับไม่ใช้โปรแกรม Tell Me
More Online
3. ควรกาหนดตัวชี้วัดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ
ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการวิจัย
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6. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการพูดภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2556
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถทางด้ า นทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแสดงออกถึงความรู้ความสามารถอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ภาคเรียนที่ 1/2556 สิงหาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ
ทางด้านการพูดภาษาอังกฤษ

ผล
ภาคเรียนที่ 1/2556 สิงหาคม 2556

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

10 คน

5 คน

X

10 คน

4 คน

X

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการพูดภาษาอังกฤษ ประจาปีการศึกษา 2556
จัดการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง“How can the English language
assist Thai students in the ASEAN Community?” เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีทักษะทางด้านการ
พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพรองรับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 คน โดยจัดอบรมในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 แข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 23
สิงหาคม 2556 และแข่งขันรอบคัดชิงชนะเลิศในวันที่ 27 สิงหาคม 2556
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ปัญหาและอุปสรรค
1. มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการน้อย
2. เวลาอบรมผู้เข้าแข่งขันสั้นเกินไป
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในหลายๆช่องทาง
2. จัดเวลาในการอบรมให้มากขึ้น
ภาพกิจกรรม
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7. โครงการอบรมภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ (ระดับ 1 - 3)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานสาหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
บุคลากร และบุคคลภายนอก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เข้าศึกษาและสอดแทรกวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในบทเรียนต่าง ๆ
2. เพื่อสนองตอบและส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค
และเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของประเทศเพื่อนบ้าน
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศที่เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว มีความสามารถทาง
ทักษะภาษาไทยในทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน และสามารถใช้ทักษะดังกล่ าว
ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน หรือศึกษาภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นได้
กลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างประเทศ จานวนภาคเรียนละ 2 คน (ค่าลงทะเบียนเรียนคนละ 20,000 บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล
ภาคเรียนที่ 2/2555
ภาคเรียนที่ 2/2555
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 – 23 มกราคม 2556
วันที่ 15 ตุลาคม 2555 – 23 มกราคม 2556
ภาคเรียนที่ 3/2555
ภาคเรียนที่ 3/2555
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2556
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2556
ภาคเรียนที่ 1/2556
ภาคเรียนที่ 1/2556
วันที่ 10 มิถุนายน – 13 กันยายน 2556
วันที่ 10 มิถุนายน – 13 กันยายน 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
ภาคเรียนที่ 2/2555

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

2

4

√
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

ภาคเรียนที่ 3/2555
ภาคเรียนที่ 1/2556
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้จากการ
อบรมครบระยะเวลาตามหลักสูตร และ
ได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้

2
2

4
4

การบรรลุ
เป้าหมาย
√
√

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

√

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานสาหรับชาวต่างประเทศ จานวน 204 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน
เรียนคนละ 20,000 บาท รายได้นาเข้าบัญชีบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในโครงการ เนื่ องจากเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ภาษาไทยประจาศูนย์ภาษา ผู้ ส อนคื อ อาจารย์เ ยาวรัต น์
รุธีรยุทธ อาจารย์ภาษาไทยประจาศูนย์ภาษา จัดขึ้นที่ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ห้อง 27046 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 16 คน
ปัญหาและอุปสรรค
ชาวต่างประเทศบางท่านมาติดต่อลงทะเบียนหลังจากเปิดสอนไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ทาให้ไม่
สามารถเก็บค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจานวนได้
แนวทางแก้ไขปัญหา
คิดอัตราค่าสอนชั่วโมงที่เหลือ ชั่วโมงละ 100 บาท

ภาพกิจกรรม
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8. โครงการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาไทยสาหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU TP TEST)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี สามารถศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีได้
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาต่างชาติ จานวน 5 คน (ค่าลงทะเบียนสอบคนละ ๔๐๐ บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ผู้ลงทะเบียนสอบ ทราบระดับผล
การสอบของตนเองตาม
กาหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้

ผล
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

5

6

√

3 วัน

3 วัน

√

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงจั ด สอบวั ด ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (CMRU GEP TEST)
ค่าลงทะเบียนสอบคนละ 400 บาท มีรายได้นาเข้าบัญชีบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น 2,400 บาท มีค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งสิ้น 1,000 บาท จัดขึ้นวั นอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา
09.00 – 16.00 น. ห้อง 27046 ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 27046 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มีผู้สนใจลงทะเบียนสอบทั้งสิ้น 6 คน
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปัญหาและอุปสรรค
โครงการนี้ไม่สามารถดาเนินการเป็นประจาทุกปีได้ เนื่องจากจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสอบ
มีจากัด
แนวทางแก้ไขปัญหา
นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทดสอบ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสอบได้ที่เจ้าหน้าที่สานักงาน
วิเทศสัมพันธ์ เมื่อได้จานวนคนที่คุ้มต้นทุนการจัดสอบแล้ว ศูนย์ภาษา จะดาเนินการจัดการทดสอบให้
ต่อไป
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9. โครงการจัดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สาหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดระดับความรู้พื้น ฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสอบได้ทราบถึงระดับความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
เพื่อที่จะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 15 คน (ค่าลงทะเบียนสอบคนละ 400 บาท)
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
- ผู้ลงทะเบียนสอบ ทราบระดับผลการ
สอบของตนเองตามกาหนดเวลาที่ได้
แจ้งไว้

ผล
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

15

20

√

3 วัน

3 วัน

√

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงจั ด สอบวั ด ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษส าหรั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (CMRU GEP TEST)
ค่าลงทะเบียนสอบคนละ 400 บาท มีรายได้นาเข้าบัญชีบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งสิ้ น 8,000 บาท มีค่าใช้จ่ ายในโครงการทั้งสิ้ น 600 บาท จั ด ขึ้ น วั น เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา
13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 27047 ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิ ลปะและวัฒนธรรม ห้อง 27046
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มีผู้สนใจลงทะเบียนสอบทั้งสิ้น 20 คน
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ปัญหาและอุปสรรค
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ทราบว่า เงื่อนไขและกระบวนการในการทดสอบ เช่น ในกรณีที่
นักศึกษาสอบไม่ผ่านสามารถเข้าอบรมภาษาในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ได้
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. จัดทาประกาศแนวทางการสอบไว้ในคู่มือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
2. แจกแนวทางในการปฏิบัติเมื่อสอบไม่ผ่านให้แก่นักศึกษาเมื่อมาสมัครสอบ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒ นาสถาบันให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 15 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
1. โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
สิงหาคม 2555 – พฤศจิกายน 2555
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ประเพ ณี อั น ดี ง ามของ
จังหวัดเชียงใหม่ และร่วม
กิ จ ก รรม กั บ ชุ ม ช น ใน
ฐานะสถาบั น การศึ ก ษา
เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น อั น น าไปสู่
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณี อั นดีงามของ
จังหวัดเชียงใหม่ และ
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ใ น ฐ า น ะ ส ถ า บั น
การศึ ก ษาเพื่ อ ท้ อ งถิ่ น
อั น น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
เครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ใ น จั ง ห วั ด
เชียงใหม่

ผล
1 สิงหาคม 2555 – 29 พฤศจิกายน 2555
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

จ าก ก าร ส อ บ ถ า ม ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ ด้ ว ยแบ บสอบถาม
พบว่า ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเห็ นว่า
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการชี้นา
ให้ ค ณ าจารย์ นั ก ศึ ก ษา และ
บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ
ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสามัคคีในหมู่คณะ คิดเป็ น
ร้อยละ 97
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
จานวนกระทงใหญ่ พร้อม
ขบวนแห่

1 ขบวน

1 ขบวน



สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ : ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรม
กับ ชุมชนในฐานะสถาบั น การศึกษาเพื่ อท้ องถิ่น อันนาไปสู่ ก ารสร้างเครือข่ายกับหน่ว ยงานต่างๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่
จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยแบบสอบถาม พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นการ
ส่ งเสริ ม สื บ สานศิ ล ปวัฒ นธรรม และประเพณี อัน ดี งามของท้ อ งถิ่น คิด เป็ น ร้อยละ 90 การเข้าร่ว ม
กิ จ กรรมครั้ ง นี้ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ค ณ าจารย์ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว ม ในการท านุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 89 ความสวยงาม
ของรถกระทงใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 91 ความสวยงามของรูปแบบริ้วขบวนกระทง คิดเป็นร้อยละ 89
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน การศึกษากับชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 91 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการชี้นาให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรตระหนักถึง
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ คิดเป็นร้อยละ 97
เชิงปริมาณ : ในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 200 คน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
สาเร็จตามเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
1. มีการตั้งริ้วขบวนรอการเคลื่อนขบวนเป็นเวลานาน ทาให้นักศึกษาที่เข้าร่วมขบวนเหนื่อยล้า
2. เลิกขบวนดึกทาให้การเดินทางกลับที่พักอาศัยของนักศึกษาที่เข้าร่วมขบวนเป็นไปด้วยความ
ยากลาบาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรมี การจัดสวัสดิการน้ าดื่ม อาหาร ลูกอมไว้สาหรับบริการผู้ บริห าร อาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรผู้เข้าร่วมขบวน
2. ควรมีจุดรับ-ส่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมขบวนให้เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ โดยสวัสดิภาพ
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2. โครงการศูนย์ใบลานศึกษาและการพัฒนาศูนย์ใบลานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น การสื บ สานและอนุ รั ก ษ์ อ งค์ ค วามรู้ จ ากคั ม ภี ร์ ใ บลาน ไม่ ใ ห้ สู ญ หายไป
ตามการเสื่อมสภาพของใบลาน
2. เพื่อเป็ น ศูน ย์ข้อมูล ใบลานในรูป ของเทคโนโลยีส มัยใหม่ และน าไปสู่ การเผยแพร่สู่สั งคม
อย่างกว้างขวาง
3. เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ใบลานในรู ป แบบใบลานอิ เลคทรอนิ ค ส์ ห รือ ฐานข้ อ มู ล ซึ่ งง่า ยต่ อ
การสืบค้นในฐานข้อมูล โดยเผยแพร่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงปริมาณ : จานวนระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เชิงปริมาณ : จานวนเครือข่ายความร่วมมือ
จานวนครั้งในการเดินทาง
3. การอบรมความรู้ด้านภาษาเอกสารโบราณ
และการปริวรรตเอกสารโบราณ
เชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการจัดอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
4. การปริวรรตเอกสารโบราณ
เชิงปริมาณ : จานวนเล่มในการเผยแพร่

ผล
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

1 ระบบ

1 ระบบ



5 แห่ง
5 ครั้ง

5 แห่ง
6 ครั้ง




4 ครั้ง
80 คน

4 ครั้ง
85 คน




100 เล่ม

100 เล่ม



5. การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานเอกสารโบราณ
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจ และ
เกิดจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ใบลาน
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญา สารานุกรม
ประวัติศาสตร์ล้านนา และงานวิจยั
เชิงปริมาณ : จานวนรายการหนังสือ

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

20 คน

25 คน



10 รายการ

35 รายการ



สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการศูนย์ใบลานศึกษา ได้ดาเนินการโดยมีลูกจ้างประจาโครงการจานวน 2 คน คือ นายดิเรก
อินจันทร์ และ นายเจษฏา อิ่นคา โดยได้ดาเนินการตามแผนงานดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจัดทาระบบฐานข้อมูลเอกสารโบราณ จัดทาเพื่อเก็บข้อมูลเอกสารใบลาน และพับสาให้อยู่ใน
ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP (ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม) และ
ฐานข้ อมู ล MySQL (ระบบจั ดการฐานข้ อมู ลเชิ งสั มพั นธ์ : Relational Database Management System)
โดยฐานข้ อมู ลเอกสารโบราณจะจั ดเก็ บข้ อมู ลในรู ปแบบ Dublin Core Metadata (โครงสร้ างมาตรฐาน
ส าหรับสื บค้นที่ ระบุ เขตข้อมูลสารสนเทศได้ เนื้อหาตรงกั บความต้องการ) มีการจั ดเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็ น
หมวดหมู่ต่าง ๆ สามารถบันทึกข้อมูลของเอกสาร และภาพถ่ายดิจิตอลของเอกสารโบราณ และสามารถค้นหา
เอกสารตาม ชื่อ คาสาคัญ หมวดหมู่ ประเภท อักษร และแหล่งจัดเก็บได้
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
มีการเดินทางเพื่อออกสารวจข้อมูลเอกสารโบราณ การร่วมประชุมสัมมนา และการสร้าง
เครือข่าย จานวน 6 ครั้ง ดังนี้
1. การศึกษาดูงานศูนย์ใบลานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม และ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับ ชาติ เรื่องผ้ าทอในวิถีชีวิตไทย – ไท โดยโครงการวิวัฒ นาไทยศึกษา
นานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2556
2. การเข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการหั ว ข้ อ “วิ วั ฒ น์ อั ก ษรและการอ่ า นไทย” ในกิ จ กรรม
“นิ ท รรศการกรุ งเทพมหานครเมื องหนั งสื อ โลก” โดยมหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ ร่ว มกั บ ส านั ก
วัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2556 ณ พารากอน
ฮอล์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
3. การเข้าร่ วมสั มมนาเรื่องวิธีการช าระคัมภี ร์ใบลานให้ ได้มาตรฐานสากล โดย บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยมหามกุฎ ราชวิทยาลัย คณะสั งคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และบัณฑิ ต
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วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเอสบี อเวนิว
เขตปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
4. การสารวจเอกสารโบราณ ณ วัดแสนเมืองมา ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2556 พบเอกสารโบราณ จานวน 245 ผูก โดยเลือกถ่ายเอกสารในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิตอล จานวน 27 เรื่อง
5. การสารวจเอกสารโบราณ ณ วัดป่าเชต์ มหาราชฐาน เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเอง
ชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2556
ได้คัมภีร์ใบลาน จานวน 104 ฉบับ พับสา จานวน 22 ฉบับ ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล
6. การสารวจคัมภีร์โบราณ ณ วัดบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
25 – 27 มีนาคม 2556 จากการสารวจได้เลือกถ่ายเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล จานวน 40 เรื่อง ซึ่งใน
การสารวจครั้งนี้ได้ค้นพบใบลานอายุมากถึง 484 ปี
3. การอบรมความรู้ด้านภาษาเอกสารโบราณ และการปริวรรตเอกสารโบราณ
ศูนย์ใบลานได้จัดการอบรมความรู้ด้านภาษาเอกสารโบราณ และการปริวรรตเอกสารโบราณ
โดยมี การจั ด กิจ กรรมทั้ งหมด 4 หลั กสู ต ร ระหว่างวัน ที่ 11 – 14 มี น าคม 2556 ณ ห้ องศู น ย์ข้ อ มู ล
ภูมิปัญญาล้านนา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 85 คน และภาคสนามอีก 25 คน ดังนี้
ที่
หลักสูตร
1 “อักษรล้านนาขั้นสูง”
2 “การจารใบลาน”
3 “ก ารท าท ะเบี ย น ถ่ าย ภ าพ
ตัดแต่ง และจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
โบราณ”
4 “การเขียนพับสา”
5 “การปริวรรตเอกสารโบราณ”
6 กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน
เอกสารโบราณ (ภาคสนาม)

วันเดือนปี (เวลา)
11-14 มี.ค. 2556
(09.00 - 12.00 น.)
11-14 มี.ค. 2556
(13.00 - 16.00 น.)
18-21 มี.ค. 2556
(09.00 - 12.00 น.)

จานวน
25 คน

18-21 มี.ค. 2556
(13.00 - 16.00 น.)
30-31 มี.ค. 2556
(09.00 - 16.00 น.)
25 - 27 มี.ค. 2556

20 คน
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4. การปริวรรตเอกสารโบราณ
ศูนย์ใบลานได้ปริวรรตเอกสารโบราณ จานวน 1 เรื่อง คือ “คร่าว กฎหมาย จารีต ตานาน
หลั ก ฐานประวั ติ ศ าสตร์ ล้ านนา” และได้ ตี พิ ม พ์ เป็ น รู ป เล่ ม ขนาดเอสี่ 108 หน้ า จ านวน 100 เล่ ม
ปริวรรตโดย นายภูเดช แสนสา
5. การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานเอกสารโบราณ
1. ได้ มี ก ารจั ด การเสวนาเรื่ อ ง “คนล้ า นนาไปท าบุ ญ ปี ใหม่ พญาวั น ในวั น เน่ า ” และ
การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาวิ ช าการเรื่ อ งความรู้ ในใบลาน ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจานวน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เรือนอนุสารสุนทร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
2. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “เอกภาพของปฏิทินไทย” โดยร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) และชมรมปั๊กขทึนล้านนา ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3
ส านั กวิท ยบริ การและสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ โดยมี ผู้ เข้าร่วมการเสวนา จานวน
120 คน
6. จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญา สารานุกรม ประวัติศาสตร์ล้านนา และงานวิจัย
ได้มีการจัดซื้อหนังสือในงานวิจัยทางด้านวรรณกรรม และหนังสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ล้านนาและภูมิปัญญา จานวนทั้งหมด 35 รายการ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์และให้ความรู้ทางด้าน
ล้านนาคดี
ปัญหาและอุปสรรค
1. กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เช่ น การออกส ารวจข้ อ มู ล เอกสารโบราณ มี ร ะยะเวลา
ดาเนินงานสั้นเกินไป ทาให้การสารวจข้อมูลทาได้ไม่ละเอียด
2. การจัดซื้อหนังสือบางเรื่องเป็นไปได้ยาก เนื่องจากไม่มีการตีพิมพ์แล้ว
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เวลาไม่ตรงกัน ทาให้การอบรมไม่ได้รับความร่วมมือ
เต็มที่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการสารวจเอกสารโบราณ
2. ควรสั่งซื้อจากศูนย์หนังสือชั้นนา หรือติดต่อกับผู้เขียนโดยตรง
3. แบ่งช่วงเวลาการอบรมของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้ชัดเจน
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ภาพประกอบ
การอบรมความรู้ด้านภาษาเอกสารโบราณ และการปริวรรตเอกสารโบราณ

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานเอกสารโบราณ (ภาคสนาม)
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การเสวนาเรื่อง “คนล้านนาไปทาบุญปีใหม่ พญาวันในวันเน่า” และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “เอกภาพของปฏิทินไทย”
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3. โครงการธรรมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม รู้ จั ก แยกแยะความดี ค วามชั่ ว
ออกจากกัน
4. เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในการสร้างลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษา
ที่ดีเปี่ยมไปด้วยวิชาการและคุณธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2555
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผล
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2555
ผล

เชิงคุณภาพ
- นักศึกษาเข้าใจหลักธรรม - นั ก ศึ ก ษ าเข้ าใจ จากการสอบถามผู้เข้าสอบธรรม
ทางพ ระพุ ท ธศาสนา หลั กธรรมทางพระ- ศึกษาชั้นตรี และชั้นโท ด้วยการ
สามารถน าหลั กธรรมที่ พุ ทธศาสนา สามารถ ใช้ แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล พ บ ว่ า
ได้ รั บ ไปใช้ ในการแก้ ไข น าหลั กธรรมที่ ได้รับ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม เข้ า ใจ ใน
ปั ญหาในชี วิตประจ าวั น ไปใช้ ในการแก้ ไข หลั ก ธรรมค าสั่ ง สอนทางพุ ท ธ
ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งแล ะ ปัญหาในชีวิตประจา- ศาสนาและสามารถนาสิ่งที่ได้รับ
ภาคภู มิ ใจในวั ฒ นธรรม วั นได้ อย่ างถู กต้ อง ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น
ประเพณี อั น ดี งามของ และภาคภู มิ ใจใน ตลอดจนแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น
ตนเอง
วั ฒนธรรม ประเพณี อย่ า งเหมาะสม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
อันดีงามของตนเอง 9 3 .1 0 แ ล ะ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว าม
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การบรรลุ
เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

ภาคภูมิใจในศิลปวัฒ นธรรมของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.2
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1,000 คน

726 คน



สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ : ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยทางคณะผู้ดาเนินงานมุ่งหวังให้นักศึกษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 1,000 คน เข้าสอบธรรมศึกษา เพื่อให้มีโอกาส
เรียนรู้เกี่ยวกับเบญจศีล ศีลธรรมอันดีงามของศาสนาพุทธ สามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งใน
ชีวิตประจาวันและในระบบการศึกษา แต่เนื่องด้วยระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน มุ่งหวังให้นักเรียน
ได้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ จึงได้จัดการเรีย นการสอนธรรมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ทาให้นักศึกษา ส่วนใหญ่ได้รับนักธรรมชั้นเอก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทาให้มีนักศึกษาสมัครเข้า
สอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรีและชั้นโท จานวน 726 คน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนาหลักธรรมที่ได้รับไปใช้
ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง และภาคภูมิใจในวัฒ นธรรมประเพณีอันดีงามของ
ตนเอง
จากการสอบถามผู้ เข้าสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี และชั้ นโท ด้ วยการใช้แบบประเมิน ผล พบว่า
นักศึกษามีความเข้าใจในหลักธรรมคาสั่งสอนทางพุทธศาสนา และสามารถนาสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93.1 และก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.2 อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพ
อัน ดีระหว่างสถาบั น การศึกษาและสถาบันทางศาสนาในการส่ งเสริ มคุณ ธรรม และจริยธรรมร่วมกัน
อันนาไปสู่การสร้างลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยวิชาการและคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ
91.2
เชิ งเวลา : ร้ อ ยละของงานที่ เสร็จทั น เวลา ร้อยละ 100 ส าเร็จตามก าหนดเวลาที่ ก าหนด
คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 ทาการเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 99.14
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ปัญหาและอุปสรรค
ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และการอบรมน้อยเกินไป และนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ผ่านการสอบ
ธรรมศึกษาในระดับมัธยมศึกษามาแล้ว ทาให้มีความสนใจน้อยลง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่ ม ระยะเวลาในการอบรมและเนื้ อ หาที่ ผู้ เข้ าอบรมสามารถน าไปใช้ ในชี วิต ประจ าวัน และ
การเรียนได้อย่างเหมาะสม
ภาพกิจกรรม
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4. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : รดน้าดาหัวผู้บริหาร
เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสืบสานประเพณีของท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้
แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 29 เมษายน 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
คณาจารย์ นั กศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ใน การสื บ สาน ศิ ล ป ะ วั ฒ นธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผล
วันที่ 19 เมษายน 2556
ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา
และบุ ค ลากรมหาวิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงใหม่มีส่วนร่วมใน
การสื บ สานศิ ล ปะวั ฒ นธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้ ว ยการใช้ แ บบสอบถาม พบว่ า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ส่ งเสริมให้
คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
การส่ งเสริม สื บ สานประเพณี ข อง
ท้ องถิ่น อีก ทั้ งเป็ น การแสดงความ
เค า ร พ แ ล ะ ก ตั ญ ญู ก ต เว ทิ ต า
ผู้มีพระคุณ คิดเป็นร้อยละ 98.0



300 คน

300 คน
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สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณ ภาพ : คณาจารย์ นั กศึกษาและบุ คลากรมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชียงใหม่ มีส่ ว นร่ว ม
ในการสืบสานศิลปวัฒ นธรรมและประเพณีของท้องถิ่น จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการใช้
แบบสอบถาม พบว่ า การจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่ วมในการส่งเสริม สืบสานประเพณีของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพ
และกตัญญูกตเวทิตาผู้มีพระคุณ คิดเป็นร้อยละ 98.0
เชิงปริม าณ : จ านวนผู้ เข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 200 คน บรรลุ วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่
กาหนด ดังจะเห็นได้จากภาพกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และศิษย์เก่า
เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 95 สาเร็จตามเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิ กจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 95 เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่มี
ภาพกิจกรรม
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5. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทางวัฒนธรรม
2. เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
3. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
- เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พื้ น บ้ า นล้ า นนาและ
สร้ างความประทั บ ใจ
แก่ผู้มาเยี่ยมชม
เชิงปริมาณ
- จ านวนแหล่ ง ศึ ก ษา
ค้นคว้าทางวัฒนธรรม
- จานวนผู้เยี่ยมชม

ผล
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 สิงหาคม
2556
ผล

เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พื้ น บ้ า นล้ า นนาและ
สร้างความประทับใจ
แก่ผู้มาเยี่ยมชม

การบรรลุ
เป้าหมาย


1 แหล่ง

1 แหล่ง



1,200 คน

3,091 คน
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สรุปผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ 2556 ได้มี การซ่ อมแซมและปรับ ปรุงในส่ ว นของห้ อ งนิ ท รรศการ รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. การซ่อมแซมเครื่องดนตรีล้านนา เนื่องจากได้รับความเสียหายจากฝนรั่วที่เรือนอนุสารสุนทร
และได้ย้ายเครื่องดนตรีทั้งหมดมาจัดแสดงยังชั้น 3 อาคารเทพรัตนราชสุดา จาแนกเป็น 2
ประเภท คือ
- ประเภทเครื่องดีด สี คือ สะล้อ จานวน 10 ชิ้น ซึง จานวน 10 ชิ้น และเปี๊ยะ จานวน
1 ชิ้น เพื่อนามาตกแต่งพิพิธภัณฑ์ และการนามาใช้
- ประเภทเครื่องตี คือ พาทย์เอก (ระนาดเอก) จานวน 2 ราง พาทย์ทุ้ม (ระนาดทุ้ม)
จานวน 1 ราง พาทย์ฆ้อง (ฆ้องวง) จานวน 1 วง พาทย์เหล็ก (ระนาดเหล็ก) จานวน
1 ราง กลองมุทิงค์ (กลองเท่งถิ้ง) จานวน 1 ใบ
2. การซ่อมแซมตู้สาหรับจัดแสดง
3. การปรับปรุงห้องเกียรติยศ เดิมเป็นห้องดนตรี-นาฏศิลป์ โดยจัดทาฝ้าเพดานและผนังเป็นไม้
4. การจัดทาห้องผ้าโบราณ มีการตกแต่งและจัดซื้อผ้าโบราณเพิ่มเติม
ปัญหาและอุปสรรค
1. ของจัดแสดงบางอย่างหายาก เนื่องจากเป็นของโบราณ
2. การซ่อมแซมจะต้องหาช่างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ขอคาแนะนาจากพ่อครู แม่ครู ที่ได้รับรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
ภาพกิจกรรม
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6. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การหล่อเทียนและ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษา
2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สืบสานประเพณีเข้าพรรษา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 5 – 25 กรกฎาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผล
วันที่ 5 – 25 กรกฎาคม 2556

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ใ ห ม่ มี
ส่ ว นร่ ว มในการสื บ สาน
ประเพณีเข้าพรรษา

คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ส่ ว น
ร่ ว ม ใ น ก า ร สื บ ส า น
ประเพณีเข้าพรรษา

จากการสอบถามผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรม ด้วยแบบสอบถาม
พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เห็ น ว่ า กิ จ กรรมในครั้ ง นี้
ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ให้
บุ ค ล าก รม ห าวิ ท ย าลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่มีส่วนร่วม
ในการสืบสานประเพณีอันดี
ของชุ ม ชน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
97.6



เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

300 คน

435 คน
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สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีส่วนร่วมใน
การสืบสานประเพณีเข้าพรรษา จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเห็นว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีส่วนร่วมใน
การสืบ สานประเพณี อันดีของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 97.6 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการอนุรักษ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 97.7 และกิจกรรมครั้งนี้
สร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม คิดเป็นร้อยละ 90.5
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 300 คน ในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 435 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และผู้มีจิตศรัทธา
เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 95
สาเร็จตามเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 95
เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่มี
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ภาพกิจกรรม
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7. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสรรหาครู ภูมิปั ญ ญา ปราชญ์ ช าวบ้ าน ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”
2. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ านล้ านนา ได้ มี ก าลั งใจในการสร้า งสรรค์ ผ ลงานทางด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
สืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินล้านนา
กลุ่มเป้าหมาย
ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
1 พฤศจิกายน 2555 – 26 มิถุนายน 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
- ส่งเสริม สนับสนุนชุมชน - ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร ชุ ม ชนให้ มี ส่ ว น
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะสื บ ส าน ร่ ว มในการอนุ ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการ รั กษ์ และสื บสาน
เชิ ด ชู เกี ย รติ ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พื้ น บ้ าน เป็ น “เพ ช ร ด้ วยการเชิ ด ชู
ราชภัฏ – เพชรล้านนา” เกียรติ ภูมิปัญญา
พื้ น บ้ า น เป็ น
“เพชรราชภั ฏ –
เพชรล้านนา”

ผล
1 พฤศจิกายน 2555 – 26 มิถุนายน 2556

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

จากการประเมิน ผลความพึ งพอใจ
ข อ ง ผู้ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ด้ ว ย
แบบสอบถาม พบว่าการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รัก ษ์
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ด้วยการ
เชิดชูเกียรติภูมิปัญ ญาพื้นบ้านเป็น
“เพชรราชภั ฏ – เพชรล้ า นนา”
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.5 และเป็ น
ก า ร สื บ ส า น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

ภู มิ ปั ญ ญ า ส่ ง เส ริ ม ให้ ชุ ม ช น มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
องค์ความรู้เกี่ยวกับศิ ลปวัฒ นธรรม
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 91.70 ตลอดจน
ก่ อ ให้ เกิ ด การสร้ า งเครื อ ข่ า ยและ
สั ม พั น ธ ภ า พ อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันการศึกษาและชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 79.2
เชิงปริมาณ
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- จ าน วน ห นั ง สื อ เพ ช ร
ราชภัฏ - เพชรล้านนา

100 คน
300 เล่ม

200 คน
350 เล่ม




สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ : ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ด้วยการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
คณะผู้ดาเนินการได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยแบบสอบถาม พบว่าการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ด้วยการเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” คิดเป็นร้อยละ 87.50 และ
เป็นการสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญา ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 91.7 ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน คิดเป็นร้อยละ 79.2 และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม คิดเป็น
ร้อยละ 79.20
เชิงปริมาณ : หนังสือเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
จานวน 300 เล่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 100 คน
ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ จั ด พิ ธี ม อบโล่ เชิ ด ชู เกี ย รติ เพชรราชภั ฏ – เพชรล้ า นนา ประจ าปี
พุทธศักราช 2556 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 200
คน ประกอบด้ว ยคณะผู้ บ ริห าร คณาจารย์ นั กศึกษามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เชียงใหม่ เพชรราชภัฏ –
เพชรล้ า นนา และแขกผู้ มี เกี ย รติ นอกจากนี้ ไ ด้ จั ด ท าหนั ง สื อ ประวั ติ แ ละผลงานเพชรราชภั ฏ –
เพชรล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 2556 จานวน 350 เล่ม
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เชิงเวลา :
เชิงต้นทุน :
ตามที่ได้รับอนุมัติ

ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 90 สาเร็จเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค
การน าเสนอประวั ติ แ ละผลงานเพชรราชภั ฏ – เพชรล้ า นนา ประจ าปี พุ ท ธศั ก ราช 2556
ยาวเกินไป ควรให้กระชับ ไม่เกินเวลาในการนาเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรจัดทาวีดิทัศน์เสนอประวัติและผลงานเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ให้กระชับ นาเสนอ
เฉพาะข้อมูลที่สาคัญ
ภาพกิจกรรม

หน้า 72 Annual Report 2013 (October 2012-September 2013)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. โครงการฝึกอบรมภาษาถิ่น และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ประจาปี พ.ศ.2556
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา และร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน องค์กรชุมชน วัด และสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้สนใจภายนอก
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล
ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 14 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมเกิด
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
แ ล ะ สื บ ส า น ศิ ล ป วัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
อีกทั้งเป็ นการใช้เวลาว่าง
ให้ เป็ น ป ร ะ โย ช น์ น า
ความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต
และเป็น ประโยชน์ ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
จิ ตส านึ กในการอนุ รักษ์
แ ล ะ สื บ ส าน ศิ ล ป วั ฒ น ธ รรม พื้ น บ้ าน
ล้ านนา อี กทั้ งเป็ นการ
ใช้ เว ล า ว่ า งให้ เป็ น
ประโยชน์ นาความรู้และ
ประสบ การณ์ ไปใช้ ใน
การดาเนิ นชีวิตและเป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพต่อไป

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

จากการสอบถามผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ด้ ว ยแบบสอบถาม
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็น
ว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ส่ งเสริม
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ารสื บ ส าน
ประเพณี อั น ดี ข องชุ ม ชน คิ ด
เป็นร้อยละ 93.0
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ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จ าน ว น ผู้ สื บ ส าน แ ล ะ
เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พื้นบ้านล้านนา

เป้าหมาย

150 คน

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

120 คน

×

สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณ ภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒ นธรรม
พื้นบ้านล้านนา อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป
จากการสอบถามผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ด้ ว ยแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเห็ น ว่ า
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 79 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 87 กิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอันก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น
คิดเป็ นร้อยละ 93 กิจกรรมครั้งนี้ เป็ นการอนุรักษ์ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒ นธรรมพื้นบ้าน
ล้ านนา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90 กิ จ กรรมครั้ งนี้ เป็ น กิ จ กรรมสร้างสรรค์ เชิ งบู รณาการและเป็ น กิ จ กรรม
เสริม ความรู้ การศึกษานอกระบบ คิด เป็ น ร้อ ยละ 85 โครงการนี้มี ประโยชน์ ด้านบริการวิช าการแก่
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ควรจัดในปีต่อไป คิดเป็นร้อยละ 90
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 150 คน
ในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 120 คน ประกอบด้วย นักเรียน จานวน 1 คน
นักศึกษา จานวน 81 คน ข้าราชการ จานวน 6 คน พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 11 คน อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย จานวน 21 คน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
สาเร็จตามเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
1. เวลาในการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อย ทาให้กลุ่มเป้าหมาย
ไม่ได้รับข่าวสารข้อมูลการดาเนินโครงการ
2. ระยะเวลาในการอบรมสั้น ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้รับความรู้ตามความต้องการ
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการจัดโครงการ
2. ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ห ลากหลายช่ อ งทางครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ าหมายทุ ก สื่ อ เช่ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์
โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา และ Social Media ต่างๆ เป็นต้น
3. ขยายระยะเวลาจากเดิม 20 ชั่วโมง เป็น 30 – 40 ชั่วโมง ในหลักสูตรที่มีผู้สนใจมาก
รูปภาพประกอบ
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9. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมกับท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
3. เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม อนุ รั ก ษ์ สื บ สาน พั ฒ นาเชิ งประยุ ก ต์ แ ละเผยแพร่ กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
1 ตุลาคม 2554 – 30 สิงหาคม 2555

ผล
1 ตุลาคม 2554 – 30 สิงหาคม 2555

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ได้รับความรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา มีความภาคภูมิใจ
ในผ้าพื้นเมืองด้วยการแต่ง
กายด้วยผ้าพื้นเมือง อัน
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์
ของล้านนา พร้อมได้
แสดงออกถึงความสามารถในศิลปวัฒนธรรม
ของล้านนา

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ 80

จากการสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า กิจกรรมใน
ครั้งนี้เป็นการรณรงค์ ให้เกิดค่านิยม
และส านึ ก ความเป็ น ไทยผ่ า นการ
แต่ ง กาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.1
ก่ อ ให้ เกิ ด ความภาคภู มิ ใจในมรดก
ท า งวั ฒ น ธ ร ร ม ที่ บ ร ร พ ช น ได้
สร้างสรรค์ จากเส้ น ใยสู่ ภู มิ ปั ญ ญา
และจากภูมิปัญญาสู่อาภรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 100

หน้า 76 Annual Report 2013 (October 2012-September 2013)

การบรรลุ
เป้าหมาย


สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนวารสารล้านนา
ศึกษา
3 . จ า น ว น ผู้ ช น ะ ก า ร
ประกวดการแต่งกายด้วย
ผ้าพื้นเมือง
4 . จ าน ว น ค รั้ ง ใน ก าร
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

15 กิจกรรม
2,000 ฉบับ

18 กิจกรรม
2,000 ฉบับ




30 คน

37 คน



5 ครั้ง

4 ครั้ง

×

สรุปผลการดาเนินงาน
เชิ ง คุ ณ ภาพ : อาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป ได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา มีความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองด้วยการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง อันแสดงให้เห็นถึง
อัตลักษณ์ของล้านนา พร้อมได้แสดงออกถึงความสามารถในศิลปวัฒนธรรมของล้านนา
ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ จั ด ท าวารสารทางวั ฒ นธรรม ชื่ อ “วารสารสถาบั น ล้ า นนาศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” และ “วารสารวัฒนธรรม” โดยส่งให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมรณรงค์ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ อันเป็นการสร้างค่านิยม จิตสานึกในการแต่งกายพื้นเมืองอันเกิดจาก
ภูมิปัญญาดังจะเห็นได้จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็น
การรณรงค์ให้เกิดค่านิยมและสานึกความเป็นไทยผ่านการแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 94.1 ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒ นธรรมที่บ รรพชนได้สร้างสรรค์ จากเส้ นใยสู่ภูมิปัญญา และจากภูมิปัญ ญา
สู่อาภรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม คิดเป็นร้อยละ 88.2
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่ว ไป โดยเป็ น การให้ ความรู้ เกี่ ย วกับ ศิ ล ปวัฒ นธรรมและเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรม เพื่ อ ให้ เกิด ความ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและนาไปสู่การสืบสาน อนุรักษ์ ต่อไป
เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
จานวน 15
กิจกรรม
จานวนวารสารล้านนาศึกษา
จานวน 2,000 ฉบับ
จานวนผู้ชนะการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง จานวน 30 คน
จานวนครั้งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จานวน 5 ครั้ง
พบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3 ข้อ ดังนี้
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1. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามประเพณีสาคัญและทางศาสนา ตลอดจน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมกับชุมชนได้ 18 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กราบมุทิตาพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จานวน 15 วัด
1.2 วางพวงหรีดงานศพพระครูวิทิตศาสนกิจ
1.3 ร่วมงาน “40 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ : ก้าวที่ผ่านมาและ
ก้าวต่อไป” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
1.4 ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
จัดเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี 2556
1.5 ร่วมพิธีรดน้าศพพระครูวิจิตรธรรมรักษ์
1.6 ร่วมมุทิตาพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสรับ
ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขาพุ ท ธบริ ห ารการศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
1.7 ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจาปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่
1.8 ร่วมรับ ฟังความคิดเห็น แนวคิดการพัฒ นา “ข่วงหลวงเวียงแก้ว ข่วงใจ๋
กลางเมืองเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ณ ลานกิจกรรมหอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่
1.9 ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจาปี 2556 ณ ข่วงประตูช้างเผือก
1.10 ร่วมพิธีสมโภชเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
1.11 ร่วมงานฉลองเปรียญธรรม ประจาปี 2556 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
1.12 ประชุ ม เตรี ย มการในโครงการส อบธรรมศึ ก ษา ณ วั ด พระสิ ง ห์
วรมหาวิหาร
1.13 ร่ ว มงานวั น คล้ า ยวั น ประสู ติ พ ระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี แ ละพิ ธี เปิ ด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 140 ปี วันประสูติ ณ พิพิธภัณฑ์พระตาหนักดาราภิรมย์
1.14 ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
1.15 ร่วมงานทาบุญอายุวัฒนมงคลพระเทพวรสิทธาจารย์
1.16 ร่ว มงานท าบุ ญ หอบู รพาจารย์แ ละงานท าบุ ญ ฉลองรางวัล เชิ ดชู เกีย รติ
“ศิลปินแห่งขาติ” ณ บ้านแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ
2. จัดทาวารสารล้านนาศึกษาและวารสารวัฒนธรรม ออกเผยแพร่เป็นรายไตรมาส ๆ ละ
500 ฉบับ รวมจานวน 2,000 เล่ม
3. จากการรณรงค์และประกวดการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ทาให้ได้ผู้ชนะการประกวด
จานวน 37 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ดังนี้
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ประเภทอาจารย์/บุคลากร
1) อาจารย์สาโรจน์ สะอาดเอี่ยม
2) นายวสันต์ ศรีอินต๊ะ
3) อาจารย์พนิดา สัตโยภาส
4) นางสาวลาดวน ไชยอาสา
5) ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
6) รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์
7) นางผุดผ่อง ยี่ปุ๊น
8) อาจารย์สลิลา พันชนะ
9) อาจารย์ปรเมศวร์ สรรพศรี
10) คุณชลกาญจน์ กันทะวงค์
11) อาจารย์ดร.มงคล ยะไชย
12) นางอรพินธ์ นาคา
13) อาจารย์วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
14) อาจารย์ชุติมันต์ สะสอง
15) นางสาวพัฐราพรรณ์ สุวรรณพูล
16) นายปรัชญา ไชยวงศ์
17) นางวันเพ็ญ พิพัฒน์พงษ์กมล
18) นางกนกวรรณ มณีวรรณ
19) นางสาวราพึง โนพวน
20) นางสุณี ไชยวงษ์
21) อาจารย์ดร.พรรณิการ์ อุทธวัง
22) นางจาเนียร แก้ววงศ์แสง
23) นางนภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
ประเภทนักศึกษาชาย
1) นายพิสิฐ ไพเชฐศักดิ์
2) นายธีรพันธุ์ ทองประไพร
3) นายอนุชิต ณ สิงห์ทร
4) นายพงษ์สิทธิ์ ศรีธิวัฒน์
5) นายนัฐพล จีปูคา
6) นายธัญเมธี มณีวัง
7) นายเสสาวินยัง มีแก้ว

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
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ประเภทนักศึกษาหญิง
1) นางสาวพัทยาภรณ์ เทพวีระพงศ์
คณะครุศาสตร์
2) นางสาวปฎิญญา อบอุ่นเชย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3) นางสาวธัญญาภัทร โชคสิริสมบรูณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) นางสาวอภินทร์พร สุทธิเสวันต์
คณะวิทยาการจัดการ
5) นางสาวจิตราภรณ์ พรหมสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) นางสาวเบญจรินทร์ จีนา
วิทยาลัยนานาชาติ
7) นางสาวกรรณิการ์ แซ่ย่าง
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
และที่ไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ จานวน 5 ครั้ง แต่ดาเนินการได้ 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ในงานมหกรรมศิลปวัฒ นธรรมอาเซียนสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ครั้งที่ 2 การแสดงศิล ปะพื้ น บ้ านล้ านนาในโครงการกองทัพ วัฒ นธรรมสั ญ จรสู่ แดน
ล้านนา โดยโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ครั้งที่ 3 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการประกอบอาหารไทยให้กับนักศึกษาชาวจีน
ครั้งที่ 4 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการประกอบอาหารไทย : การทาลูกชุบ
เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 95
สาเร็จตามเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 95
เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
1. งบประมาณในการดาเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมตามประเพณีสาคัญและทางศาสนามีมากและไม่สามารถประมาณการณ์ได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
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ภาพกิจกรรม
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10. โครงการบรรพชาอุปสมบท – บวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นพุทธศาสนิกชน
และองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระราชทาน
“ราชภัฏ” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2. เพื่อบาเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์
3. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4. เพื่อปฏิบัติธรรม ฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2555

ผล
วันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2555

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
- คณ าจารย์ นั กศึ กษา - ค ณ า จ า ร ย์
บุคลากรมหาวิทยาลัยราช นักศึกษา บุคลากร
ภั ฏ เชี ย ง ให ม่ แ ล ะ มหาวิ ทยาลั ย ราชป ร ะ ช า ช น ได้ ร่ ว ม ภั ฏ เชี ย งใหม่ และ
แ ส ด งอ อ ก ถึ งค ว า ม ประชาชน ได้ ร่ ว ม
จงรักภักดี ตอบแทนพระ แสดงออกถึ งความ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ และ จงรั ก ภั กดี ตอบบ าเพ็ ญความดี ถวายเป็ น แ ท น พ ร ะ ม ห า
พระราชกุ ศ ล เนื่ องใน กรุ ณ าธิ คุ ณ และ
วโรกาสพระราชพิ ธีมหา- บ าเพ็ ญ ค ว าม ดี
มงคลเฉลิมพระเกียรติพระ ถวายเป็ นพระราช-

ผล
จากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรม
ในครั้ ง นี้ เป็ น การร่ ว มเฉลิ ม พระ
เกี ย รติ พ ระ บ าท ส ม เด็ จ พ ระ
เจ้าอยู่หัว และบาเพ็ญคุณความดี
ถ ว า ย เป็ น พ ร ะ ร า ช กุ ศ ล แ ด่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
และราชวงศ์ คิดเป็นร้อยละ 92.1
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การบรรลุ
เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ชนมพรรษา 85 พรรษา

กุ ศ ล เนื่ อ ง ใ น
วโรกาสพระราชพิธี
ม ห าม งค ลเฉลิ ม
พระเกี ย รติ พระชนมพรรษา 85
พรรษา

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

85 คน

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

76 คน

×

สรุปผลการดาเนินงาน
เชิ ง ปริ ม าณ : ไม่ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ด้ ว ยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จ านวน 76 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จานวน 85 คน
เชิงคุณ ภาพ : คณาจารย์ นั กศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ และประชาชน
ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ และบาเพ็ญความดีถวายเป็นพระราช
กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ โดยเห็ นได้จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พบว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบาเพ็ญคุณ
ความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ คิดเป็นร้อยละ 92.1
เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
1. การติดต่อประสานงานยังไม่สะดวก
2. ป้ายบอกทางเข้างานไม่ชัดเจน
3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่กว้างขวางพอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น โครงการให้ ห ลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ เข้ า ถึ ง ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
2. เพิ่มป้ายบอกทางให้มากกว่าเดิม
3. แบ่งการทางานให้เป็นระบบ พร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละฝ่าย
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11. โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ข่วงผญา
วัตถุประสงค์
1.
เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.
เพื่อสร้างความเข้าใจและความถูกต้องในข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน
4.
เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2556

ผล
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 สิงหาคม 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- เป็นการเผยแพร่ความรู้
เกี่ ย ว กั บ คุ ณ ค่ าข อ ง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อั น จะ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของ
ท้องถิ่น
เชิงปริมาณ
จานวนวารสารทางวิชาการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผล

เป็ น ก ารเผ ย แ พ ร่
ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ
คุ ณ ค่ า ข อ ง
วั ฒ นธรรมและภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อั น
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น

จากการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ อ่ านวารสาร “ข่ ว งผญา”
ในหัวข้อ การนาข้อมูลวิชาการไป
ใช้ ป ระโยชน์ ห รือ อ้ างอิ ง ได้ ผ ล
การป ระเมิ น คิ ดเป็ น ร้ อ ยล ะ
97.1



300 เล่ม

400 เล่ม
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สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ : เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของท้องถิ่น
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ด้ ว ยเป็ น การเผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น อัน จะก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยในปี พ.ศ.2556 ได้นาเสนอ
บทความที่มีความหลากหลาย อันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยของผู้เขียนบทความ ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์
กับ วงวิช าการ จากมุมมองที่ห ลากหลาย ทั้งด้านคติความเชื่อของคนล้ านนาที่ สื บ สานเสมือนเป็ นตานาน
ต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นวิถีล้านนา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคเหนือ
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่อยู่บนพื้นฐานความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในชาติ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านวารสาร “ข่วงผญา” ในหัวข้อ การนาข้อมูลวิชาการไปใช้
ประโยชน์หรืออ้างอิง ได้ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.1
เชิงปริมาณ : จานวนวารสารทางวิชาการ จานวน 300 เล่ม
ได้วารสาร “ข่วงผญา” จานวน 400 เล่ม ทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เชิงเวลา :
ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 100
สาเร็จตามกาหนดเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่มี
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12. โครงการจัดทาเอกสารทางวัฒนธรรมเรื่อง โลกหน้าล้านนา : ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
การสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หิมพานต์กับการก่อกู่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและคติความเชื่อของการสร้างปราสาทศพต่างสัตว์หิมพานต์และปราสาท
ศพธรรมดาในล้ านนา ตั้ งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบั น และอิทธิพ ลต่อ ล้ านนา อีส าน พม่า ล้ านช้ าง รัฐ ฉาน
และสิบสองพันนา
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการและคติความเชื่อของการก่อกู่เก็บพระอัฐิ / อัฐิ ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักร
ล้านนา ในปี พ.ศ.1839 จนถึงปัจจุบัน
3. เพื่อรวบรวมภาพโบราณเกี่ยวกับงานศพแบบปราสาทศพต่างสัตว์หิมพานต์และปราสาทศพ
ธรรมดาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งงานศพในล้านนา อีสาน พม่า ล้านช้าง รัฐฉาน และสิบสองพันนา รวมถึง
ภาพกู่เก็บพระอัฐิ / อัฐิ ที่กระจายอยู่ตามเอกสารในสถานที่ราชการ อาทิ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ วัด
และบ้าน
4. เพื่ อ ขยายผลการศึ ก ษารายละเอี ย ดของพิ ธีป ลงศพแบบปราสาทศพต่างสั ต ว์หิ มพานต์ ใน
ประเทศพม่า (รัฐฉาน) และประเทศลาว (ล้านช้าง) ให้ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2556

ผล
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 สิงหาคม 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

เชิงคุณภาพ
- เพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการและ
คติความเชื่อของการสร้าง
ปราสาทศพสัตว์หิมพานต์
และปราสาทศพธรรมดา
ใน ล้ า น น า ต ล อ ด จ น

ก ารเผ ย แ พ ร่ อ งค์
ค ว า ม รู้ เกี่ ย ว กั บ
พั ฒ นาการและคติ
ความเชื่ อ ของการ
สร้ า งป ราสาท ศพ
สั ต ว์ หิ ม พานต์ แ ละ

จากการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ อ่ า นต่ อ หนั ง สื อ โลกหน้ า
ล้ า น น า ป ระวั ติ ศ าสต ร์ แ ล ะ
พัฒ นาการการสร้างปราสาทศพ
สัตว์หิมพานต์กับการก่อกู่ ด้วย
แบ บ สอ บ ถาม พ บ ว่ า เสริ ม

การบรรลุ
เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

พัฒ นาการ คติความเชื่อ
และรูป แบบของการก่อกู่
เก็ บ อั ฐ ตั้ งแ ต่ ก่ อ น ยุ ค
ล้านนาจนถึงปัจจุบัน

ปราสาทศพธรรมดา
ในล้านนา ตลอดจน
พัฒนาการ คติความ
เชื่อและรูปแบบของ
ก า ร ก่ อ กู่ เก็ บ อั ฐ
ตั้งแต่ก่อนยุคล้านนา
จนถึงปัจจุบัน

ความรู้และเป็นประโยชน์ผู้อ่าน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 97.2 สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิง คิด
เป็นร้อยละ 89.5

300 เล่ม

300 เล่ม

เชิงปริมาณ
จานวนเอกสารทาง
วัฒนธรรม

การบรรลุ
เป้าหมาย



สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและคติความเชื่อของการสร้างปราสาท
ศพต่างสัตว์หิมพานต์และปราสาทศพธรรมดาในล้านนา ตลอดจนพัฒนาการ คติความเชื่อและรูปแบบของ
การก่ออู่เก็บอัฐ ตั้งแต่ก่อนยุคล้านนาจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า ด้วยหลักฐานในขณะนี้สามารถกล่าวได้ว่า พิธีศพแบบสร้างปราสาทศพต่างสัตว์
หิมพานต์ของชนชั้น สู งล้ านนา เกิดจากการได้รับอิทธิพลส าคัญ มาจากพม่าผ่านจากความสัมพันธ์ทางการ
ปกครอง เครือญาติและศาสนา ความเชื่อ ระยะเวลาใกล้ เคียงกับรัฐ ฉานในช่วงพุท ธศตวรรษที่ 22 ส่ ว น
ล้านช้างนั้ น อาจได้รับอิทธิพลโดยตรงจากพม่าหรืออาจรับผ่านจากล้านนาในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่
22 – 23 เป็ นต้น มา และล้านช้างได้ส่งอิทธิพลเข้าสู่เมืองอุบลราชธานีในพุทธศตวรรษที่ 24 และจังหวัด
อุบลราชธานีได้ส่งอิทธิพลให้จังหวัดต่าง ๆ ของอีสานในช่วงทศวรรษ 2510 – 2520 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้อ่านต่อหนังสือโลกหน้าล้านนา ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
การสร้างปราสาทศพสัตว์หิมพานต์กับการก่อกู่ ด้วยแบบสอบถาม พบว่า เสริมความรู้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อ่าน คิดเป็นร้อยละ 97.2 สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิง คิดเป็นร้อยละ 89.5
เชิงปริมาณ : จานวนเอกสารทางวัฒนธรรม จานวน 300 เล่ม
ได้เอกสารทางวัฒนธรรม จานวน 300 เล่ม ตามตัวชี้วัดที่กาหนด
เชิงเวลา :
ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 90
สาเร็จตามเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90
เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
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ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่มี
ภาพกิจกรรม
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13. โครงการการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2555

ผล
วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2555

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ
จานวนครั้งในการเผยแพร่ศิลปะการแสดง

เป้าหมาย
ร้อยละ 80
1 ครั้ง

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 94



2 ครั้ง



สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ : จานวนครั้งในการเผยแพร่ศิล ปะการแสดง 1 ครั้ง โดยจัดการแสดงดนตรี –
นาฏศิลป์ เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงของประเทศในประชาคมอาเซียนและประเทศตุรกี ดังต่อไปนี้
1. ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
2. ในวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชิ งคุ ณ ภาพ : ความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม ร้อยละ 80 ในการจัดกิ จกรรมครั้งนี้
คณะผู้ ดาเนิ น งานได้ทาการสอบถามผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการใช้แบบประเมิน ผล พบว่า ผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.00
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เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่ เสร็จทั นเวลา ร้อยละ 100 ส าเร็จตามกาหนดเวลาที่ กาหนด
คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 ทาการเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่มี
ภาพกิจกรรม
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14. โครงการสมโภชองค์ผ้าป่าเพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสมโภชองค์ผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระมหาเจดีย์
2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสอันเป็นมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ 60
พรรษา ตามลาดับ
4. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ด้วยการมีส่วนร่วมของศาสนิกชนในการสมโภชองค์ผ้าป่า
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

ผล
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรร

ร้อยละ 80

ร้อยละ 89.3



เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

300 คน

1,000 คน



ตัวชี้วัด
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สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงปริ มาณ : บรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ที่ตั้ งไว้ ด้ วยมี ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม เป็น จานวนนับ พั นคน
ดังจะเห็นได้จากภาพกิจกรรม ด้วยเป็นกิจกรรมสาคัญ เพื่อนาเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าไปสมทบทุน
สร้างองค์พระมหาเจดีย์อันเป็นศาสนิกสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชาวราชภัฏเชียงใหม่
เชิ งคุ ณ ภาพ : ความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม ร้อยละ 80 ในการจัด กิจกรรมครั้งนี้
คณะผู้ดาเนินการได้ป ระเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยแบบประเมินผล พบว่าโดย
ภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 89.30 นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ คิดเป็นร้อยละ 93.20 และก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี และการมีส่วนร่วมของศาสนิ กชน ด้วยการร่วมฉลองสมโภชองค์ผ้าป่า คิดเป็นร้อยละ 96.1 0
อีกทั้ งเป็ น การสร้างเครื อข่ายและสั มพั นธภาพอัน ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา
ในการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมร่ว มกั น อั นน าไปสู่ การสร้างลั กษณะพึ งประสงค์ ของนัก ศึก ษา
คิดเป็นร้อยละ 94.20
เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
การติดต่อประสานงานกับแต่ฝ่ายยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรจะเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานแต่ละฝ่าย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใน
การติดต่อประสานงาน
ภาพกิจกรรม
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15. โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและตระหนักในความสาคัญของปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
2. เพื่อปลุกจิตสานึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556

ผล
วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถน า
ความรู้ ที่ ได้ รับ ไปบู ร ณาการกั บ
การศึกษาและใช้ในชุมชน

เชิงปริมาณ
จานวนความรู้เผยแพร่ทาง
สื่ออิเล็คทรอนิคส์ (blog)

การบรรลุ
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ 70

จากการสอบถามความความคิ ด
เห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถน า
ความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปบู ร ณาการกั บ
การศึ ก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.0
และนาไปใช้ในชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ 71.00



10 เรื่อง

14 เรื่อง
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สรุปผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับการศึกษาและใช้ใน
ชุ ม ชน บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ เข้ าร่ว มกิ จ กรรม พบว่ า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.0 และนาไปใช้ใน
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 71.0
ในการดาเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา อันเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสถาบันการศึกษา
และชุมชน อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
เชิงปริมาณ : จานวนความรู้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (Weblog)
คณะทางานได้ดาเนินการให้ความรู้และลงพื้นที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ด้วยการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย สาขาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศ จานวน 127 คน ในการสารวจและรวบรวมความรู้ตลอดจนการปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อให้ได้
ทั้ งความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการท างาน จากนั้ น น าความรู้ที่ ได้ มาเผยแพร่ท างสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ค ส์
(Weblog) ดังต่อไปนี้
- การทาโคมไฟจากหวาย บ้านหนองหวาย อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
- การทาปิ่นดอกไม้ไหว
- การทาข้าวแต๋นน้าแตงโม
- การจักสานด้วยไม้ไผ่
- หัตถกรรมจากหญ้าแฝก
- ฉัตรล้านนา
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นการดูนลายบนแผ่นโลหะ
- การทาโคมไฟล้านนา
- ภูมิปัญญาการสานก๋วย อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- ภู มิ ปั ญ ญ าการท อผ้ า ฝ้ า ยพื้ น เมื อ งบ้ านห น องอาบ ช้ า ง อ าเภ อจอมท อง
จังหวัดเชียงใหม่
- ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ แต่งเส้น ลงรักปิดทอง บ้านถวายสองฝั่งคลอง
- การสร้างฝายชะลอน้าและลดการพังทลายของตลิ่ง
- ร่วมใจต้านภัยควันพิษ
- รักษ์สระน้า ร่วมใจฟื้นฟูสระอโนดาต
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เชิงเวลา : ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา ร้อยละ 100
สาเร็จตามกาหนดเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
เบิกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการดาเนินงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโครงการที่เกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้อง เพื่อนางบประมาณที่
ได้รับมาใช้ร่วมกัน
ภาพกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
สถาบั น ภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่ อพัฒ นาระบบวิเทศสั มพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพ จานวน 4 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
1. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติ
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย / สถาบัน นานาชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยจานวน
4 กิจกรรม ดังนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปของผู้บริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยนานาชาติที่
ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติ (Exchange Student Program)
1.3 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินทางไปปฏิบัติงานสอนในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสาหรับแขกต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสเรียนรู้และ
ก้าวทันโลกในยุคไร้พรหมแดนเป้าหมาย
4. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขยายความร่วมมือและเครือข่ายกับสถาบันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
5. เพื่อดาเนิ น การติดต่อประสานงานเรื่ องการต่างประเทศอันเป็นการสนับสนุนคณะ /สานั ก
ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
6. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางไปประสานความสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน
และติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือ ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
2. อาจารย์ บุ คลากรและนั กศึกษาที่ ไปศึกษาดูงาน ฝึ กอบรม และวิจัยร่ว มกับมหาวิทยาลั ย
ต่างประเทศ
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ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร
1) ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
2) จานวนครั้งในการเดินทาง
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
นานาชาติ
1) ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
2) จานวนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
3. อาจารย์เดินทางไปปฏิบัติงานสอนในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย
ร้อยละของผลการดาเนินโครงการ
4. การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสาหรับแขก
ต่างประเทศ
1) จานวนคณะที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
2) จานวนของที่ระลึกสาหรับแขกชาวต่างประเทศ

ผล
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย
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สรุปผลการดาเนินงาน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินการโครงการแต่ละโครงการ
ตลอดปีงบประมาณซึ่งมีทั้งการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือ เดินทางไปลงนามความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นิเทศนักศึกษาฝึกงานด้านการโรงแรม รับรอง
แขกชาวต่างประเทศ และดูแลนั กศึกษาโครงการแลกเปลี่ ยนในเรื่องของความเป็นอยู่ การเรียน และ
การให้บริการต่าง ๆ กับอาจารย์และนักศึกษานานาชาติ ขอรายงานดังต่อไปนี้
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปของผู้บริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยนานาชาติที่
ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่
1) คณะผู้บริหาร จานวน 4 คน เดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการผู้บริหารระดับสูง ภายใต้
หั วข้ อ “Drinking from the same River” Lancang-Mekong College University Presidents’ Forum on
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Education for Regional Development โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการศึกษาในระดับภูมิภาค
เอเซียและขยายความสัมพันธ์สานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังถือโอกาส
เดินทางไปเยี่ยมเยื อยมหาวิทยาลัย Yunnan University เพื่ อเชื่อมสั มพันธ์สานความร่วมมือ ในระหว่างวันที่
24-30 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม
3) อาจารย์ ดร.นิตยา สงวนงาม
4) นางสาวมนัญชา วงศ์อ้าย
2) อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี รองผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม
และนางสาวนิดา พรินทรากุล นักวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปราชการ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อ
เป็ น ตัวแทนมหาวิทยาลั ยเข้าร่ วมคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานความช่ว ยเหลื อแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา ประจาปีการศึกษา 2556 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม
2555
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
อาจารย์ เกศิ นี ศรี รั ต น์ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รวิ ช าภาษาอั ง กฤษ เดิ น ทางไปราชการ College of
Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการี เพื่อนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาและประสาน
ความสัมพันธ์ติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือ ในระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556
4) อาจารย์นิรมล เกิดมงคล อาจารย์พิเศษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่ เดิน ทางไปปฏิบัติงานสอนตามโครงการความร่ว มมือทางด้านวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Yunnan Normal Business School สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2556
5) นางสาวลั กษิกา อาจวิจิตร นักวิเทศสั มพันธ์ สถาบันภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม
เดิ น ทางเพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาทางด้ า นภาษาอารบิ ก และตะวั น ออกกลางศึ ก ษา ณ
มหาวิทยาลัย October 6 University สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 4 เมษายน
2556
1.2 โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติ (Exchange Student Program)
นักศึกษานานาชาติ จานวน 185 คน เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2556 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระดั บ ปริ ญ ญ าตรี สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
(ภาคภาษาไทย) มหาวิทยาลั ย ชนชาติ กวางสี สาธารณรัฐ ประชาชนจีน จานวน 41 คน เข้าศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงมิถุนายน 2557
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2) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระดั บ ปริ ญ ญ าตรี สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
(ภาคภาษาไทย) มหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ ก วางสี สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จ านวน 21 คน เข้ า ศึ ก ษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึงมิถุนายน 2558
3) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ส าหรั บ
ชาวต่ า งชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ ก วางสี สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จ านวน 23 คน เข้ า ศึ ก ษา ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
4) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี Yunnan Normal University Business
School สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 36 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
5) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระดั บ ปริ ญ ญ าตรี สาขาวิ ช าภาษาไทย มหาวิ ท ยาลั ย
ภาษาต่างประเทศปั กกิ่ ง สาธารณรั ฐประชาชนจีน จานวน 5 คน เข้าศึ กษา ณ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
6) นั กศึกษาแลกเปลี่ ย นระดับปริญ ญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลั ยหงเหอ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 9 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม
2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556
7) นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น จานวน 2
คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
8) นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น จานวน 2
คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556
9) นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Douglas College ประเทศแคนาดา จานวน 2 คน เข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
10) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจาก College of Commerce, Catering and Tourism
Budapest Business School ประเทศฮังการี จานวน 3 คน เข้าฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556
11) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจาก Linnaeus University ประเทศสวีเดน จานวน 2 คน
เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการสอน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2556
12) นั ก ศึ ก ษาทุ น ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 5 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2558
13) นั ก ศึ ก ษาทุ น ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 5 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2560
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14) นั ก ศึ ก ษาทุ น ระดั บ ปริ ญ ญ าโท โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 1 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2559
15) นั กศึกษาต่างชาติระดับปริญ ญาตรี เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2555 จานวน 27 คน
16) นั กศึกษาต่างชาติระดับปริญ ญาโท เข้าศึกษา ณ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่
ประจาปีการศึกษา 2555 จานวน 1 คน
1.3 อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านสอนในฐานะผู้ เชี่ ย วชาญ
ภาษาไทยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เกื้ อ พั น ธุ์ นาคบุ บ ผา เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานสอนภาษาไทย ณ Beijing
Foreign Studies University (BFSU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม
2556 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
1.4 ค่าใช้จ่ ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสาหรับแขกต่างประเทศของมหาวิทยาลั ย
จานวน 45 คณะ
1) คณะผู้บริหารจาก Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 2 คน เดินทางมา
เยือนมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมสั มพันธ์ส านความร่วมมือระหว่างสองมหาวิท ยาลั ย ใน
ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2555
2) อธิ ก ารบดี พ ร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห ารจาก Hanbat National University สาธารณรั ฐ เกาหลี
เดินทางมาหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
3) Ms. Kajsa Higgins และ Ms. Maude Johansson วิ ท ยากรจาก Linneaus University
ประเทศสวี เดน เดิ น ทางมาบรรยายวิช าการ ณ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในระหว่า งวั น ที่ 25
พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2555
4) อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจาก Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมาหารือ
เกี่ย วกับ การส่ งนั ก ศึกษาไปแลกเปลี่ ย น ณ สาธารณรัฐ เกาหลี กับ คณะผู้ บ ริห ารมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555
5) ต้ อ น รั บ Director Takahuru Ichise, International Exchange Office จ า ก Tenri
University ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555
6) Mr. Fumitoshi Hashiba, Administrative Officer จากสถานกงสุ ล ใหญ่ ป ระเทศญี่ ปุ่ น
ประจาจั งหวัดเชีย งใหม่ ซึ่งเป็ น นั กศึกษาศิษย์เก่าในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่และ Tenri University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพบ
คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมเยือนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นที่กาลังศึกษาอยู่
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี 2555 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555
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7) คณะผู้บริหารจาก Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมาหารือข้อราชการกับ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2555
8) Prof. Dr. Kim Dong Hoan จาก Hansung University สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมงาน "วันสามหนึ่ง" Korean Day เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายใน
งานและเชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 11-16 มกราคม 2556
9) ผู้เชี่ยวชาญจาก Linneaus University ประเทศสวีเดน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ท างด้ า นวิ ช าการและสั งเกตการณ์ ท างด้ านการเรีย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 มกราคม 2556
10) Dr. Mohamed Mahmoud Abdelkader, Arabic Instructor จ า ก October 6
University ประเทศอียิปต์ เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ให้ มี ความรู้ค วามเข้าใจด้านตะวัน ออกศึกษาตามความร่ว มมื อระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ October 6 University ในระหว่างวันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2556
11) คณะผู้บริหารจาก October 6 University ประเทศอียิปต์ จานวน 8 คน เดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา “International Conference Egypt-Thailand
Relations:Lessons in Business and Social & Cultural Development” ใน ระ ห ว่ างวั น ที่ 2-7
กุมภาพันธ์ 2556
12) Mr. Janathan Gann, English Language Institute Coordinator จาก Sam Houston
State University เดิน ทางมาเยี่ ย มเยื อ นและเข้าพบคณะผู้ บ ริห ารและอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
13) คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ ย นจาก Kyoto Tachibana University
ประเทศญี่ ปุ่น เดิน ทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒ นธรรมกับ นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2556
14) อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจาก Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 7
คน เดิ น ทางมาเยื อ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ และขอเข้ า พบอธิ ก ารบดี แ ละคณะผู้ บ ริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ และแสวงหาแนวทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสอง
มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556
15) Prof. Tsutomu Horiuchi จาก Hyogo University of Teacher Education ป ระเท ศ
ญี่ปุ่นและนักศึกษาปริญญาโท จานวน 7 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่าง
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556
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16) คณะผู้บริหารจาก Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุ่น จานวน 3 คน เดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้าพบคณะผู้บริหาร นักศึกษาและศิษย์เก่าในโครงการแลกเปลี่ยน
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
17) คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ ย นจาก Shiga University ประเทศญี่ ปุ่ น
เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึ กษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นตามโครงการ International
Understanding for Shiga University 2013 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-12
มีนาคม 2556
18) คณะผู้ บ ริ ห ารจาก Kyorin University ประเทศญี่ ปุ่ น จ านวน 5 คน เดิ น ทางมาเจรจา
เกี่ยวกับความร่วมมือในการทาวิจัยเกี่ยวกับ aging society กับคณาจารย์หลักสูตรสาธารณสุข ในวันที่ 10
มีนาคม 2556
19) คณะผู้ บ ริ ห ารจาก Silla University สาธารณรัฐ เกาหลี จ านวน 7 คน เดิ น ทางมาเยื อ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ได้แก่
1. Prof. Choi Jae Hyuk
2. Prof. No Cheol Woo
3. Prof. Kim Byung Gi
4. Prof. Jeon Bong Gi
5. Prof. Kim Jeong Won
6. Prof. Lee Chae Yun
7. Prof. Choi Seong Bok
20) คณะผู้บริหารจาก Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and
Tourism และผู้บริหารโรงแรมจากประเทศฮังการี จานวน 6 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ และขอเข้ า พบอธิ ก ารบดี แ ละผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ปรึ ก ษาหาแนวทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสอง
มหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการโรงแรมและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556
21) คณะผู้บริหารจาก Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 3 คน
เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขอเข้าพบอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยและเยี่ยมเยือน
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ในวันที่ 20 มีนาคม 2556
1. Prof. Feng Guang Huo
Dean, College of International Education
2. Mr. Luo Zhuoming
Director, Department of Cambodian Studies,
College of Foreign Languages
3. Mr. Jiang Ming Guo
Deputy Director, Office of International Cooperation
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22) คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน จานวน 22 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2556
23) คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจาก Institute for Tourism Studies, Macao สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน จานวน 30 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทากิจกรรมแลกเปลี่ยน
และจาลองแบบวิจัยกับนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในระหว่างวันที่ 25
มีนาคม-1 เมษายน 2556
24) อธิ ก ารบดี แ ละคณะผู้ บ ริ ห ารจาก Guangxi University for Nationalities สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน จานวน 5 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอเข้าพบอธิการบดีแ ละ
คณะผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ โครงการความร่ว มมื อ ระหว่างสองมหาวิท ยาลั ย
ในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2556
25) ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร จ า ก Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 2 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอเข้าพบคณะ
ผู้บริหารเพื่อเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 เมษายน 2556
26) อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Sichuan International Studies University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จานวน 3 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอเข้าพบอธิการบดีและ
คณะผู้บริหารเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 9-11
เมษายน 2556 ได้แก่
1. Prof. Li Keyong
President
2. Prof. Zhang Zemin Director of International Student's Department
3. Prof. Zhang Hongjian Project Supervisor International Students' Department
27) อธิ การบดี และคณะผู้ บริ หารจาก Yunnan Normal University Business School สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Sehan University สาธารณรัฐเกาหลี รวมจานวน 7 คน เดินทางมาเยือน
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม่ เพื่ อขอเข้าพบอธิการบดี และคณะผู้ บริหารเพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการจั ดการศึกษาให้ กับนั กศึกษาจาก Yunnan Normal University Business School ที่มา
ศึกษาเพื่อถ่ายโอนหน่วยกิตกลับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้แก่
1. Wang Kunlai
President
2. Du Guohai
Vice-President
3. Hou Yuxia
Chief of International Exchange and Cooperation
4. Du Yao
The secretary of CPC of English Department
5. Prof. Li Keyong
President
6. Prof. Zhang Zemin Director of International Student's Department
7. Prof. Zhang Hongjian Project Supervisor International Students' Department
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28) Mr. Akihiko Fujii กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตาแหน่งใหม่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2556
29) คณะผู้แทนจากสถาบั นการศึกษาจากออสเตรเลีย จานวน 3 คน ขอเข้าพบคณะผู้บริหาร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านพัฒ นาการสอนภาษาอังกฤษ อันอาจจะนาไปสู่โครงการความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ผู้ ส อนและหลั ก สู ต รการสอนในอนาคต และเพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษและอบรมครูผู้สอนในรูปแบบของประเทศออสเตรเลีย ใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ได้แก่
1. Ms. Donna Cook, Academic Manager สถาบัน ACU English Language Centre
2. Ms. Denise Isik, Director Australian TESOL Training Centre
3. บุษริน สินธุนาวารัตน์ Education Manager Australian Embassy Bangkok
30) คณะผู้บริหารจาก Zhanjiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 4 คน
เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอเข้าพบคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มิถุนายน
2556
31) ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห าร จ าก Education Department, Teacher Education Institute Ipoh
Campus ประเทศมาเลเซีย จานวน 14 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอเข้าพบ
คณะผู้บริหารและอาจารย์คณะครุศาสตร์เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอน (pedagogy) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ได้แก่
1. Mr. Zulkufli b. Mahayudin
2. Dr. Mior Ahmad Termizi b Mior Idris
3. Mdm Vasuki Muniandy
4. Mdm Sheal Valakshemi a/p Palaniappan
5. Mr. Ahmad Jalalulail b. Abd Manab
6. Mr. Shaddin b. Sabri
7. Mr. Kanthasamy a/l Sundara Rajoo
8. Mr. Noor Azmi b. Osman
9. Ms. Lena a/p Vimalanandan
10. Mdm Satariah bt Kamis
11. Mr. Milatu Samsi b. Hayon
12. Mr. C.Muthusamy a/l Chellamuthu
13. Ms. Nur Filzah Hayani bt Milatu Samsi
14. Mr. Lainel Abidin Sulaina
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32) Mr. Wu Dawei อ า จ า ร ย์ จ า ก Guangxi University for Nationalities ส าธ า ร ณ รั ฐ
ประชาชนจีน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนสาขาวิชา
การสอนภาษาจี น ส าหรั บ ชาวต่ า งชาติ จ านวน 23 คน ที่ เดิ น ทางมาศึ ก ษาภาษาและวัฒ นธรรมไทย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2556
33) Prof. Dr. Byung-Do Lee ผู้ เ ชี่ ยวช าญ จาก Hankuk University of Foreign Studies
สาธารณรัฐเกาหลี เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเข้าพบคณะผู้บริหาร อาจารย์และ
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2556
34) คณะผู้ บ ริ ห าร จ านวน 4 คน จาก Indiana State University ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ อาจารย์หลักสูตร
สาธารณสุข พลศึกษาและนันทนาการ และดนตรีศึกษา ในระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2556
35) ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร น า โด ย Dr. Mei-Jane Teng จ าก National Chin-Yi University of
Technology ประเทศไต้ห วัน เดิน ทางมาเยือนมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่ อขอเข้าพบผู้บริห าร
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะวิทยาการจัดการ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ ยวกับความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
36) Ms. Sophie Dong อ า จ า ร ย์ จ า ก Yunnan Normal University Business School
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาส่งคณะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ ยน จานวน 39 คน เพื่อศึกษา
ภาษาและวัฒ นธรรมไทย ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่
21-26 กรกฎาคม 2556
37) คณะผู้ บ ริ ห าร จ านวน 2 คน จาก Shiga University ประเทศญี่ ปุ่ น เดิ น ทางมาเยื อ น
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่เพื่ อ เข้าพบคณะผู้ บ ริห าร อาจารย์ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงใหม่ เพื่ อ
เยี่ยมเยียนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดงานแลกเปลี่ยนกีฬาและวัฒ นธรรม
ระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
38) Prof. Yang Tian Ge และคณะ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะอดีตอาจารย์ส อน
ภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเข้าพบอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2556
39) อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร จานวน 6 คน จาก Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี
เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อปรึกษาหารื อเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
คณะผู้บริหารและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556
40) คณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จานวน 21 คน จาก Kyoto University of
Education ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาหลักสู ตรภาษาญี่ปุ่นตามโครงการ The 8th
Japanese Students Short Term Training Program in Thailand 2013 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2556
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41) Assoc. Prof. Steven Reynolds ผู้ เชี่ ย ว ช าญ จ าก Alfred State College ป ระ เท ศ
สหรัฐอเมริกา เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Marketing and Communicating through Social
Media" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ในระหว่าง
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2556
42) Prof. Koji Nozu จาก Tenri University ประเทศญี่ ปุ่ น เดิ น ทางมาเยื อ นมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่อพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมเยือนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
ประเทศญี่ปุ่น ที่กาลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี 2556 ในระหว่างวันที่ 11-13
สิงหาคม 2556
43) อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร จานวน 3 คน จาก Hansung University สาธารณรัฐเกาหลี
เดิน ทางมาเยื อนมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่ และขอเข้าพบอธิการบดีและคณะผู้ บริห ารเพื่อหารือ
เกี่ ย วกั บ การให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ อ าจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ใ ห้ ไปศึ ก ษา ณ Hansung
University และการให้ความช่วยเหลือ ในการพัฒ นาหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลี (คบ.) เป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2556
44) Prof. Masako Horikoshi และ Prof. Noriko Fujimura จาก Kyoto Kacho Univrsity
ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และขอเข้าพบคณะผู้บริหาร เพื่อริเริ่มความ
ร่วมมือใหม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2556
45) Mr. Park Doo-Ky และคณะจากสาธารณ รั ฐ เกาหลี จ านวน 3 คน เดิ น ทางมาเยื อ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และขอเข้าพบอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การมอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ในวั น ที่
18 กันยายน 2556
ปัญหาและอุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติ
เพิ่มเติมจานวนหลายแห่งและไม่ได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแบบคาของบประมาณ ปี 2555 (PL02)
จึงทาให้ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการรับรองแขกชาวต่างประเทศไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องทาการโอน
หมวดรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกับ
มหาวิทยาลัยได้
2. เนื่องจากคณะผู้บริหารชุดใหม่มีนโยบายชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อลงนาม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติ ทาให้จานวนครั้งในการเดินทางไปเป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรจัดทาแผนการใช้งบประมาณอย่างรัดกุม และประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มเติม
2. ควรจัดทาโครงการสร้างเครือข่ายใหม่กับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติเพิ่มเติม
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ภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยนานาชาติ
การปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2556

การต้อนรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Sichuan International Studies University
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาลงนามความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย
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งานสัมมนา “International Conference Egypt-Thailand Relations:Lessons in Business
and Social & Cultural Development” ในระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2556

ต้อนรับอธิการบดีจาก Hansung University

ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Yunnan Normal University Business School
สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Sehan University สาธารณรัฐเกาหลี
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2. การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยชิกะ
ประเทศญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น
3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยชิกะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2) ร้อยละของความพึงพอใจของคณะ
อาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม

ผล
-

เป้าหมาย

ผล

50 คน
ร้อยละ 80

-

การบรรลุ
เป้าหมาย

สรุปผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินกิจกรรมปีเว้นปี ในปีการศึกษา 2555 นี้ จะจัดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2556
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3. โครงการนานักศึกษานานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น
3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาต่างชาติที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556

ผล
25-26 มกราคม 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2) ร้อยละของผลการดาเนินกิจกรรม

120 คน
ร้อยละ 80

96 คน
ร้อยละ 80

การบรรลุ
เป้าหมาย
×


สรุปผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานวิเทศสั มพั น ธ์ สถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ได้ ดาเนิ น โครงการแข่งขัน กีฬ า
นักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 122 คน
การแข่งขันกีฬาและวัฒ นธรรมนักศึกษานานาชาติฯ ในครั้งนี้มีจานวนนักศึกษานานาชาติจาก
4 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภทกีฬา คือ
1. บาสเกตบอล ประเภททีมชาย
2. แชร์บอล ประเภททีมหญิง
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3. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และคู่ผสม
4. ชักกะเย่อทีมผสม
5. วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม
6. วิ่งผลัดสามขาทีมผสม
7. ปิดตาตีปี๊บ
ก่ อ นการแข่ ง ขั น กี ฬ า มี ก ารจั ด งานเลี้ ย งต้ อ นรั บ ซึ่ งเป็ น การแสดงวั ฒ นธรรมของนั ก ศึ ก ษา
นานาชาติ โดยกาหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งการแสดงที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
นานาชาติ ไม่ เกิ น 20 นาที เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นทางด้ า นวั ฒ นธรรม และการส่ ง ตั ว แทนของ
มหาวิทยาลั ยเข้าร่วมการประกวด Mr.&Miss International Sports ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองรายการ
การแข่งขันกีฬาทั้งหมด 7 ประเภท คือ บาสเกตบอล ประเภททีมชาย แชร์บอล ประเภททีมหญิง
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และคู่ผสม ชักกะเย่อทีมผสม วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม วิ่ งผลัดสามขา
ทีมผสม ปิ ดตาตีปี๊ บ สรุป ผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้รับรางวัล ถ้วยชนะเลิ ศคะแนนรวม ได้แก่ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏลาปาง
ปัญหาและอุปสรรค
1. ช่ วงระยะเวลาในการจั ดการแข่ งขั นตรงกั บช่ วงที่ นั กศึ กษาของวิ ทยาลั ยนานาชาติ เพิ่ งเปิ ด
ภาคเรียนและเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศทาให้ไม่มีเวลาฝึกซ้อมกีฬาเท่าที่ควร
2. นักศึกษาบางคนเป็ น ทั้งนักกีฬาและนักแสดงทาให้ไม่มีเวลาซ้อมกิจกรรมทั้งสองอย่างได้ดี
เท่าที่ควร
แนวทางแก้ไขปัญหา
ควรเสนอให้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นในเวลาที่เหมาะสมกว่านี้
ภาพกิจกรรม
การประกวด Mr.&Miss International Sports และการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ
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การแข่งขันกีฬานานาชาติ
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4. โครงการสัมมนาสาหรับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ อาจารย์ ช าวต่างประเทศมีค วามเข้าใจอัน ดีในการจัดการศึกษาของมหาวิท ยาลั ย
งานวิชาการ การประเมินผล การทาวีซ่าทางานและใบอนุญาตทางาน
2. เพื่ อเปิ ด โอกาสให้ อ าจารย์ ช าวต่ างประเทศและผู้ ที่ เกี่ ยวข้องได้แ ลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น
อภิปรายปัญหา และเสนอแนะการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 15 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
มีนาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
อาจารย์ชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผล
มิถุนายน 2556

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

15 คน

39 คน

√

ร้อยละ 80

ร้อยละ 97.54

√

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ สัมมนาผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ชาวต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ 2556 จั ดขึ้น ในวัน เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 ณ ห้ องประชุม
ปารีส โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ (Mercure Chiang Mai Hotel) แผนของโครงการกาหนดจัดในเดือน
มีนาคม แต่เนื่องจากอาจารย์ชาวต่างประเทศกลับประเทศ ในช่วงปิดเทอม ทาให้ไม่สามารถจัดในเดือน
มีนาคมได้ ในโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 39 คน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์
ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้นโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีและ
ดร. วรจิตติ์ เศรษฐพรรค์ รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนให้เกียรติเป็น
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พิธีกรและล่ามภาษาอังกฤษ และมี การบรรยายเรื่อง “การทาวีซ่าทางานและใบอนุญาตทางาน” โดย น.ส.
ลักษิกา อาจวิจิตร บุคลากรสานักงานวิเทศสัมพันธ์ และ การบรรยายเรื่อง “เงินเดือน ประกันสังคมและ
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” โดย นายภาคภูมิ ทะนุดี บุคลากรกองบริหารบุคคล หลังจากจบการ
บรรยายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรถาม-ตอบเรื่อง “การทาวีซ่าทางานและใบอนุญ าต
ทางาน ”และ “เงินเดือน ประกันสังคมและการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึ่งคาถามที่อาจารย์ชาว
ต่างประเทศสนใจและถามมากที่สุด คือเรื่อง ปัญหาการรายงานตัว 90 วันและเรื่องการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา หลังจากเสร็จสิ้นช่วงถาม-ตอบก็เป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา เพื่อระดมความคิดใน
หัวข้อ“แนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 1) คุณภาพการศึกษา 2) การเรียนการสอน 3) การวัดผล 4) สวัสดิการ
อื่นๆ และ 5) งานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยต่ อผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ชาวต่างประเทศ” และ
เตรียมนาเสนอต่อไป ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มอาจารย์ส่วนใหญ่จะเน้นความสนใจในเรื่องที่ (1 - 3) มากกว่า
เพราะอาจารย์มาจากคนละคณะ สาขาวิชา ดังนั้นจึงเป็น โอกาสอันดีให้อาจารย์แต่ละท่านแลกเปลี่ยน
ปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ที่ตนเองมีแก่อาจารย์ท่านอื่นเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ต่อการ
จัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไป ซึ่งจากแบบสอบถามสามารถสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มีต่อการจัดสัมมนาครั้งนี้รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประโยชน์ที่ท่านได้รับมากที่สุดจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้
1. ทราบปัญหาในการทางานของอาจารย์ชาวต่างชาติ
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ต่างชาติ หลายภาษา ต่างวัฒนธรรมและสาขาในการสอน
3. ความสาคัญชองภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในการสื่อสาร
4. การให้คาปรึกษาสาหรับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศในเบื้องต้นเกี่ยวกับการทา
เอกสารต่างๆ การให้ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ
5. ได้ความรู้ขั้นตอนการขอ Visa กับ Work Permit ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ
6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
7. I’ve learnt some new information about the future of CMRU – impact of ASEAN etc.
8. Exchanging ideas and experiences.
9. Interesting to hear from others and understand better workings of the University.
10. I valued hearing about other people’s experiences from different departments.
11. The feedback was useful.
12. We get an opportunity to meet new people and share our problems and
experience in our teaching, and that’s really helpful.
13. To share our problems and confusions with other foreign teachers.
14. It was a good way to generate discussions between people in different departments.
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15. Insurance and Social Welfare.
16. The information of Social Security and Welfare.
17. I have chance to talk with foreign teachers (Usually we don’t see and talk
with them). We are very busy.
18. The documents were excellently arranged in a booklet, which is easier to
carry and to keep. Thank you.
ประเด็นหัวข้อที่ท่านต้องการให้มีการจัดประชุมวิชาการครั้งต่อไป
1. การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ น งานภายใต้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
กฎ ระเบียบ ข้อจากัด สิทธิประโยชน์
2. การสื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการเรี ย นการสอนในสาขาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เกษตรศาสตร์
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์
4. ควรมีการนาปัญหาของนักศึกษามาแลกเปลี่ยนด้วย
5. แนวทางสู่ประชาคมอาเซียน
6. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญต่อมหาวิทยาลัย
7. Teaching techniques / Culture shock / Thai Education System.
8. Enhance exams.
9. Same.
10. Only been teaching for one month so not sure.
11. Improve Listening ability of students and motivation.
12. Curriculum arrangement.
13. How to Stimulate Students to be involved in the classroom to make them
talk more.
14. Motivation of the Students.
15. Share problems (we have similar problems ex. In a class, how to teaching so
we should share problems and hear advice from another teachers).
16. Updates on the organization of departments in the future e.g. Language
Center might be under International College or under Faculty of Humanities
or … Thank you.
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ข้อเสนอแนะ
1. เป็นโครงการและกิจกรรมที่ดีที่อาจารย์ต่างสาขา ต่างชาติได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
2. อยากให้อาจารย์คณะอื่นๆ มาร่วมด้วย นอกจากคณะมนุษย์ฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
สถาบันภาษา เพื่อจะได้เกิดเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มากกว่านี้ ในกรณีที่สาขาอื่น
และคณะอื่นเป็ นผู้ให้นั กศึกษาที่ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษหรือฝึกทักษะมาว่า พอเข้ามา
เรียนในสาขาตนเอง ทักษะภาษาอังกฤษเป็นเช่นไร
3. ควรจัดนอกสถานที่ ต่างอาเภอหรือต่างจังหวัด
4. ควรจัดเป็นหัวข้อและให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมในกิจกรรมทุกกลุ่ม ควรพาทัศนศึกษาหรือมีกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมด้วย
5. ควรจัดรูปแบบกิจกรรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
6. ควรเปลี่ยนรูปแบบในการจัดสัมมนา
7. I think that it is very important that the heads of all the language department
should attend
8. Maybe 2 Days/seminar
9. Everything is good
10. To extend the topics.
11. Please show us some Improvement or change which we talked about here. It
will help Rajabhat University and ourselves too.
12. The report about changing things after former conference. I want to get the
official feedback about the result of this conference.
13. I hope that you’ll change the day of seminar. (Not Saturday) Thank you.
14. If procedures change, focus should be on the new information that lecturers
need to be aware of because there’s a lot of repetition.
15. If there are changes, please inform the lecturers. Thank you.
16. Well done.
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ปัญหาและอุปสรรค
1. เรื่องการมีส่วนร่วมต่อการสัมมนาสาหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาบางสาขาวิชาหรือ
คณะบางคณะยังไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะไม่มีอาจารย์ชาวต่างประเทศหรือ
คิดว่าไม่น่าจะมีงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ
2. เรื่องการกระจายหนังสือภายในของคณะหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเอกสารที่ส่งไปบางแห่งแจ้งว่า
ไม่ได้รับ บางแห่งได้รับแล้วแต่ไม่มีการตอบรับว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
แนวทางแก้ไขปัญหา
ทาหนั งสือเชิญ กาหนดการและแบบตอบรับ เป็นภาษาอังกฤษส่งให้ อาจารย์ช าวต่างประเทศ
รายบุคคล ส่วนสาขาวิชาหรือคณะโทรประสานโดยตรง ขอความร่วมมือประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องและส่ง
รายชื่อบุคคลที่จะเข้าร่วม อาจจะส่งทางโทรสารหรือแจ้งทางโทรศัพท์และโทรประสานเป็นระยะๆ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องประสานงานให้จนกว่าจะได้คาตอบ
ภาพกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารจัดการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารจัดการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อการดาเนินงานและพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
3. เพื่อการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเหมาะสมกับงาน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพ
การจัดสรรทรัพยากรมีประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน
บุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

ระยะเวลาดาเนินงาน
1.

2.
3.
4.

5.

กิจกรรม
แผน
ผล
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป
ราช ก ารเพื่ อ ก ารบ ริ ห าร
จัดการ
ค่ าใช้ จ่ า ย ใน ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการสถาบัน
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ าบ ารุ ง ดู แล ซ่ อ ม แ ซ ม
ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับ
อากาศ)
ค่าวัสดุสานักงาน

รายงานประจาปี 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) หน้า 123

Institute of Languages, Arts and Culture,
Chiang Mai Rajabhat University

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการ
บริหารจัดการ
จานวนครั้งในการเดินทางราชการ
2. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม คณะกรรมการ
สถาบันฯ
จานวนครั้งในการประชุม
3. ค่าสาธารณูปโภค
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
4. ค่าบ ารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณ ฑ์ (ยกเว้น
เครื่องปรับอากาศ)
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
5. ค่าวัสดุสานักงาน
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุเป้าหมาย

10

11

√

4

4

√

80

100

√

80

100

√

80

100

√

สรุปผลการดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารและบุคลากรมีการเดินทาง
ราชการ จานวน 11 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1) การเดิ น ทางไปราชการเพื่ อ ร่ ว มประชุ ม หารื อ เพื่ อ เตรี ย มการสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นทุ น
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 และการถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานฯ
ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ คือ
อาจารย์ทรงเกียรติ
สังฆมณี
รองผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับ
การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น” ในระหว่ า งวั น ที่ 8-9 พฤศจิ ก ายน 2555 ณ ห้ อ งประชุ ม เมื อ งพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา คือ
อาจารย์ทรงเกียรติ
สังฆมณี
รองผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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3) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมกาหนดแนวทางในการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรม
นักศึกษานานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 คือ
อาจารย์ทรงเกียรติ
สังฆมณี
รองผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
4) การเดิ นทางไปราชการเพื่ อเข้ าร่ วมการประชุ ม ก าหนดแนวทางในการแข่ ง ขั น กี ฬ าและ
วั ฒ นธรรมนั ก ศึ ก ษานานาชาติ กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ ครั้ ง ที่ 6 ครั้ ง ที่ 2 ในวั น ที่ 28
พฤศจิ กายน 2555 ณ ห้ องประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ย ชั้ น 5 อาคารภู มิ ราชภั ฏ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ คือ
1) อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี
รองผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
2) อาจารย์ชูชีพชัย
แก้วมงคลเพชร อาจารย์ประจาสาขาอุตสาหกรรมศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) การเดิ นทางไปราชการเพื่ อ น านั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ว มการแข่ งขั น กี ฬ าและวัฒ นธรรมนั ก ศึ ก ษา
นานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 “อุตรดิตถ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม
2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
2) อาจารย์ทรงเกียรติ
สังฆมณี
รองผู้อานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
3) นางสาวดารารัตน์
ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
4) นางสาววราภรณ์
โยธาราษฏร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5) นายสุวัฒน์
ดวงทอง
นักวิชาการศึกษา
6) การเดินทางไปราชการเพื่ อเข้าร่วมการศึ กษาดูงาน ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปี 2556 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดนครราชสีมา-จังหวัดชลบุรี คือ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
2) ดร.ขวัญใจ
กิจชาลารัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
7) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าการประชุมเสวนาสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่
19-20 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา คือ
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1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์

ผู้อานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
2) นางสาวดารารัตน์
ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
8) การเดินทางไปราชการในโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลั ย ส าหรับผู้ บ ริห ารระดับ สู ง (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2556 ณ รวี วารี
รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คือ
นางสาวดารารัตน์
ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
9) การเดินทางไปราชการในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาสาหรับอาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันออก ณ สถาบันขงจื้อและศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2556 คือ
ดร. ขวัญใจ
กิจชาลารัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
10) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการอบรมการบริหารสู่ความเป็ นเลิ ศ ตามแนวทางรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ประจาปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์เชียงใหม่ คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
11) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th
International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education Practice – ALIFE 2013” ระหว่ า งวั น ที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ในหั ว ข้ อ “Issues and Challenges of the
Information Professions in the Digital Age” ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออร์คิด ขอนแก่น อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์นิโลบล วิมลสิทธิชัย รองผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบัน จานวน 4 ครั้ง คือ
1) การประชุ มครั้ งที่ 4/2555 ในวั น ศุ กร์ ที่ 21 ธั น วาคม 2555 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มีผู้เข้าร่วมการประชุม 9 คน
2) การประชุ มครั้ งที่ 1/2556 ในวั น อั งคารที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุมเอื้องสายม่ านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุ ดา มีผู้ เข้าร่วมการประชุม
จานวน 9 คน
3) การประชุ ม ครั้ งที่ 2/2556 ในวั น พุ ธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุมเอื้องสายม่ านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุ ดา มีผู้ เข้าร่วมการประชุม
จานวน 8 คน
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4) การประชุมครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
เอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มีผู้เข้าร่วมการประชุม 7 คน
3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จาแนกดังนี้
1. ค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร จานวน 2 หมายเลข
2. ค่าส่งไปรษณีย์ของแต่ละหน่วยงานตามภาระงานและกิจกรรมที่ดาเนินการทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)
ในปีงบประมาณได้มีค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. อุปกรณ์ในห้องครัวและห้องน้าอาคารเทพรัตนราชสุดา
3. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
4. ซ่อมแซมตู้จัดแสดงในอาคารเทพรัตนราชสุดา
5. ซ่อมแซมเก้าอี้สานักงาน
5. ค่าวัสดุสานักงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้มีการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยแจ้งจานวนกระดาษที่ต้องการใช้
(การวิเคราะห์ การใช้กระดาษเมื่อปี งบประมาณที่ผ่ านมา และการส ารวจจากหน่วยงานภายใน) ไปยัง
งานพัสดุ กองคลัง สานักงานอธิการบดี เพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนวัสดุสานักงานอื่น ๆ สานักงานผู้อานวยการจัดทาการสารวจหน่วยงานภายในทุกเดือน และ
เป็นผู้สั่งซื้อ ตามแบบสารวจ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พัสดุ และหั วหน้าสานักงาน ซึ่งเป็น
ผู้คุมยอดการสั่งซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อป้องกันการซื้อตุนไว้
ปัญหาและอุปสรรค
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ
ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
1) การนัดประชุมในช่วงเวลาที่ตรงกันยาก เนื่องจากภาระงานของคณะกรรมการแต่ละท่านมีมาก
และสถาบันมีภาระงานประจาของแต่ละศูนย์ตลอดปี
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเนื่องจากมีคณาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งในระดับผู้บริห าร
ทาให้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่ม และมหาวิทยาลัยมีการปรับระเบียบในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทาให้ล่าช้า
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3. ค่าสาธารณูปโภค
ไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรตามจานวนกิจกรรมและภาระงาน ทา
ให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงจาเป็นต้องโอนจากงบประมาณอื่น
4. ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)
ครุภัณฑ์ในการให้บริการและใช้งานมีจานวนมาก และมีอายุการใช้งานมานาน ทาให้ซ่อมแซม
บ่อยครั้ง
5. ค่าวัสดุสานักงาน ทั้ง 4 หน่วยงาน
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณงานของทั้ง 4 หน่วยงานมีจานวนมาก
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรจั ด ท าปฏิ ทิ น กิ จ กรรม เพื่ อ ก าหนดช่ ว งเวลาในการเดิ น ทางราชการและการประชุ ม
คณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ควรมีการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ จาเป็นเร่งด่วนก่อน
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
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การประชุมหน่วยงานภายใน
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2. การประกันคุณภาพ,KM ควบคุมภายในและ กพร.
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อการบริหารจัดการของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อการดาเนินงานและพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เหมาะสมกับงาน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
แผน
1. การทบทวนแผนกลยุ ท ธ์
มีนาคม 2556
และแผนปฏิบัติการ
2. กิ จ กรรมแผนบริ ห ารความ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
เสี่ยง
3. กิจกรรมการจัดการความรู้ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

ผล
26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรม KM
ระดับของความสาเร็จในการประกันคุณภาพ

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

6 ครั้ง
4.86

6 ครั้ง
4.86

√
√

สรุปผลการดาเนินงาน
1. การทบทวนแผนกลยุทธ์
ได้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาตนเองและทบทวนแผนกลยุทธ์ สถาบันภาษา
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าปี 2556 ระหว่ า งวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ – 2 มี น าคม 2556 ณ จั งหวั ด
นครราชสี ม า – ชลบุ รี โดยผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร ได้ ท าการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่
การวิเคราะห์ สถานการณ์ SWOT ทั้งในส่วนของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสถาบันภาษา
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ศิลปะและวัฒ นธรรม ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และได้นาผลการ
วิเคราะห์ SWOT มาปรับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าประสงค์ ทาให้ได้แผนกลยุทธ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการปรับตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อปรับให้
เข้ากับผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาจากผลการประเมินของบุคลากร บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถาบัน ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
100 และมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.32
2. กิจกรรมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 3 ด้าน
ได้มีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้จัดทา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี งบประมาณ 2556 ในเรื่ อ งของการเรีย นการสอนโดยใช้ โ ปรแกรม
Tell Me More Online โดยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้านดังนี้ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ระเบียบ
และข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(กระบวนการบริ ห ารโปรแกรม การวิ จั ย ) ทั้ งนี้ ได้ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานโดยให้ แ ล้ ว เสร็ จ ใน
ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒ นาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์
3. กิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบัน
มีการจั ดกิจกรรมการจั ดการความรู้ของสถาบัน ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ปี ในปีงบประมาณ 2555 โดยกาหนดหัวข้อ “ทาหนังสือราชการอย่างไร ให้ถูกต้องและรวดเร็ว ”
และได้วางแผนการจัดกิจกรรม จานวน 6 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1. เรื่ อ ง “การท าหนั งสื อ ภายใน” จั ด กิ จ กรรมขึ้น ในวัน อั งคารที่ 10 กรกฎาคม 2555
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 22 คน ผลการประเมินโครงการค่าเฉลี่ยรวม 4.39 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น “พอใจมาก”
2. เรื่อง “การทาหนังสือภายนอก” จัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 15 คน ผลการประเมินโครงการค่าเฉลี่ยรวม 4.34 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น “พอใจมาก”
3. เรื่ อง “คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบั งคับ ” จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2555 โดยมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 13 คน ผลการประเมินโครงการค่าเฉลี่ยรวม
4.05 อยู่ในระดับความคิดเห็น “พอใจมาก”
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4. เรื่ อ ง “การลงทะเบี ย น รั บ – ส่ ง ในระบบ DocFlow” จั ด กิ จ กรรมขึ้ น ในวั น ที่ 16
มกราคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 15 คน ผลการประเมินโครงการค่าเฉลี่ย
รวม 4.24 อยู่ในระดับความคิดเห็น “พอใจมาก”
5. เรื่อง “การทารายงานการประชุม ” จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 โดยมี
ผู้เข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 14 คน ผลการประเมินโครงการค่าเฉลี่ ยรวม 4.55 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น “พอใจมากที่สุด”
6. เรื่อง “การรักษาเอกสาร” จัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2556 โดยมี
ผู้เข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 17 คน ผลการประเมินโครงการค่าเฉลี่ ยรวม 4.24 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น “พอใจมาก”
ภายหลั งกิ จ กรรมการจั ด การความรู้ทั้ ง 6 ครั้ง ได้ มี ก ารสกั ด ความรู้โดยได้ จั ด ท า “คู่ มื อ งาน
สารบรรณ จากการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สถาบัน ภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2555” และได้มีการเผยแพร่โดยส่งไปยังหน่วยงานภายใน และสามารถ
ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (www.ilac.cmru.ac.th)
ปัญหาและอุปสรรค
ด้วยภาระงานของหน่วยงานมีมาก ทาให้จานวนครั้งในการจัดการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหา
ควรจัดทาแผนการดาเนินกิจกรรม และติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
ภาพกิจกรรม
การทบทวนแผนกลยุทธ์
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กิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบัน
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3. การสนับสนุนการอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงานสาหรับบุคลากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
บุคลากรของหน่วยงาน

แผน
ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555

ผล
วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2555

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

เชิงปริมาณ : จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
เชิ ง คุ ณ ภาพ : การด าเนิ น งาน
ของสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม เป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14 คน

14 คน

ก า ร ด า เนิ น งา น ข อ ง
สถาบั น ภ าษ า ศิ ล ป ะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การด าเนิ น งานของ
สถาบันภาษา ศิล ปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การบรรลุ
เป้าหมาย
√
√

สรุปผลการดาเนินงาน
ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่
4/2555 ได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมวางแผนการดาเนินโครงการ โดยบุคลากรร่วมกันคัดเลือก
สถานที่ศึกษาดูงาน ที่มีโครงสร้างหน่วยงานคล้ายกัน เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารงาน การดาเนินงาน
ตลอดจนผลงานดีเด่นที่สามารถนามาปรับใช้กับหน่วยงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ ซึ่ง
ได้สรุปสถานที่ศึกษาดูงานได้ 4 แห่ง ดังนี้
1)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2)
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
3)
สถาบันวิจัย วัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
4)
พิพิธภัณฑ์สามมิติ (Art in paradise Pattaya) จังหวัดชลบุรี
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โดยให้แต่ละหน่วยงานไปศึกษางานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ดาเนินงานกับหน่วยงานที่ได้ไปศึกษาดูงาน โดยจะเห็นจากผลการประเมินของโครงการ ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน ระดับมากถึ งมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้บริหารและบุคลากรบางท่านติดภารกิจทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. การตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นแปลงการเดิ น ทางกระชั้ น ชิ ด ท าให้ ต้ อ งมี ก ารประสานงานห้ อ งพั ก
ไม่เป็นไปตามแผน
แนวทางแก้ไขปัญหาและผลการปรับปรุงและพัฒนาจากปีที่ผ่านมา
1. มีการประสานงานการจัดทีพ่ ัก โดยเน้นสถานที่ที่กว้างขวาง และสะดวกสบายมากกว่าปีที่ผ่านมา
2. ได้มีการประชุมคัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงานร่วมกัน เพื่อการศึกษาดูงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของบุคลากร
3. ผู้บริหารและบุคลากร มีโอกาสในการปรึกษาหารือ เชื่อมสัมพันธ์ และการจัดทาแผนกลยุทธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
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กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันวิจัย วัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

พิพิธภัณฑ์สามมิติ (Art in paradise Pattaya) จังหวัดชลบุรี
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การเข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 คณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 คณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 คณะนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2556 อาจารย์บัวรินทร์ บัววิรัตน์เลิศและคณะ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณาจารย์และนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยเกียวโตทะจิบะนะ
ประเทศญี่ปุ่น
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วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 Ms.Jujia Claire Schultze นักการศึกษาชาวอเมริกัน
และอาจารย์เสาวนีย์ เขียนดี ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกุล

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะจากมหาวิทยาลัย Kyoto Kacho University ประเทศญี่ปุ่น

หน้า 140 Annual Report 2013 (October 2012-September 2013)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอบรม-สัมมนา พัฒนาบุคลากร
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี พ.ศ. 2556
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
วันเดือนปี

ผู้เข้าอบรม

24 ธ.ค. 55

นายดิเรก อินจันทร์

เรื่อง/รายละเอียด

หน่วยงาน
ที่จัด

สถานที่

สั ม ม น า ใ น หั ว ข้ อ
“ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ษ า
วรรณกรรมท้ อ งถิ่ น และ
วรรณกรรมไทยในปัจจุบัน”

โปรแกรมวิชาภาษา
และวั ฒ นธรรมไทย
คณะมนุ ษยศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏเชียงราย
สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
การศึ กษา มห าวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่

ห้ อ งประชุ ม นนทรี
อาคารสถาบั นภาษา
และคอมพิ วเตอร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏเชียงราย
ห้ องประชุ มเอื้ อง
ไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร
วิทยาการจัดการ

28-30 มี.ค. 56 น.ส. วราภรณ์ โยธาราษฏร์ การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
หลักสูตรสาหรับผูป้ ระเมิน
คุ ณ ภ าพ ภ าย ในระดั บ
อุ ด มศึ ก ษา หลั ก สู ต ร 2
(ส าหรั บ ผู้ ที่ ไม่ มี ป ระสบการณ์)
20 มี.ค. 56 ดร. ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ โครงการอบรมสั มมนา
น.ส. วราภรณ์ โยธาราษฎร์ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร
นางกัลยาณี อินต๊ะราชา
และพัฒนางานด้านการเงิน
การคลั งมหาวิ ทยาลั ยราช
ภัฏเชียงใหม่
4-5 เม.ย. 56 น.ส. ดารารัตน์ ศิริลาภา
โครงการสั มมนาเรื่ องการ
บ ริ ห า รจั ด ก า รร ะ บ บ
ส า ร ส น เท ศ ภ า ย ใ น
มห าวิ ทยาลั ย ส าหรั บ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (สาย
สนับสนุน)
1 พ.ค. 56 น.ส. วราภรณ์ โยธาราษฏร์ การฝึ ก อบรมการใช้ งาน
นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์
ระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
CHE QA Online

กองคลั ง ส านั กงาน ก รี น เล ค รี ส อ ร์ ท
อ ธิ ก า ร บ ดี เชียงใหม่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ณ รวี วารี รี ส อร์ ท
แม่โจ้
แอนด์ สปา เชียงใหม่
อ า เภ อ แ ม่ แ ต ง
จังหวัดเชียงใหม่

สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่

ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ INC 21
ชั้ น 2 อ า ค า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วันเดือนปี

ผู้เข้าอบรม

เรื่อง/รายละเอียด

17-18 พ.ค. 56 ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์

โครงการพั ฒ นาผู้ บ ริห าร
ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
เชี ย งใหม่ หลั ก สู ต รการ
พั ฒ น าผู้ บ ริ ห ารม ห า วิทยาลัยสายวิชาการ
21-23 พ.ค. 56 ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์
การอบรมการบริ ห ารสู่
ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ต า ม
แนวทางรางวั ล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติ ประจาปี 2556
27-28 พ.ค. 56 น.ส. ดารารัตน์ ศิริลาภา
การอบรมเรื่องการจัดการ
น.ส. วราภรณ์ โยธาราษฏร์ ความรู้ (KM) สู่ชุม ชนนั ก
ปฏิบัติภายในองค์กร
1 มิ.ย. 56

ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์
น.ส. ดารารัตน์ ศิริลาภา

14 ส.ค. 56

น.ส. ดารารัตน์ ศิริลาภา

16 ส.ค. 56

น.ส. ศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว

20 ส.ค. 56

นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์

การอบรมการจัดทาโครง
ร่ า ง อ ง ค์ ก ร (Edpex)
ต า ม เก ณ ฑ์ ม า ต รฐา น
คุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน ใน
หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิ ก จ่ า ยภาครั ฐ
ด้วยระบบอิเล็คโทรนิกส์”
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน ใน
หั ว ข้ อ “การบริ ก ารงาน
ส านั ก งานยุ ค ใหม่ โดยใช้
ระบบสารสนเทศ”
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน ใน
หั ว ข้ อ “ ก า ร บ ริ ห า ร
องค์ ก รโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ”

หน่วยงาน
ที่จัด

สถานที่

ก อ งบ ริ ห ารงาน แม่ โจ้ กอล์ ฟ คลั บ
บุคคล มหา-วิทยาลัย แ อ น ด์ รี ส อ ร์ ท
ราชภัฏเชียงใหม่
อ . สั น ท ร า ย จ .
เชียงใหม่
ส านั กงานรางวั ล ณ โรงแรมแคนทารี
คุณภาพแห่งชาติ
ฮิลล์เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่
สถาบั นวิ จั ยและ
พั ฒ น า ม ห า วิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่
สานั กงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่
ก อ งบ ริ ห ารงาน
บุคคล มหา-วิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

ห้ องประชุ มเอื้ อง
ไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร
วิทยาการจัดการ
ห้ องประชุ มปารี ส
โรงแรมเมอร์เคียว

ห้ องประชุ มเอื้ องค า
ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ
เฉลิมพระเกียรติ

ก อ งบ ริ ห ารงาน ห้ องประชุ มเอื้ องค า
บุคคล มหา-วิทยาลัย ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ
ราชภัฏเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ

ก อ งบ ริ ห ารงาน ห้ องประชุ มเอื้ องค า
บุคคล มหา-วิทยาลัย ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ
ราชภัฏเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันเดือนปี

ผู้เข้าอบรม

เรื่อง/รายละเอียด

21 ส.ค. 56

น.ส. วราภรณ์ โยธาราษฎร์

22 ส.ค. 56

น.ส. นิดา พรินทรากุล
น.ส. มนัญชา วงค์อ้าย
น.ส. ลักษิกา อาจวิจิตร

23 ส.ค. 56

น.ส. ปนัดดา โตคานุช
นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
นายโสภณ พรมจิตต์
น.ส. ชิสา บุญเจริญ
นายสุวัฒน์ ดวงทอง
น.ส. สิริภาภรณ์ คาปิงบุตร
นายดิเรก อินจันทร์
นายเจษฏา อิ่นคา
ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผศ. เสาวภา ศักยพันธ์
ดร. ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
อาจารย์นิโลบล วิมลสิทธิชัย
น.ส. ดารารัตน์ ศิริลาภา

การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน ใน
หั ว ข้ อ “ ก า ร จั ด ท า
แผนงานเชิ งกลยุ ท ธ์ ข อง
องค์กร”
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน ใน
หั ว ข้ อ “ ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพการให้บริการ”
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุน ใน
หั ว ข้ อ “ เส ริ ม ส ร้ า ง
บุคลิกภาพเพื่อมารยาทใน
การสมาคม”

28 ส.ค. 56

หน่วยงาน
ที่จัด

สถานที่

ก อ งบ ริ ห ารงาน ห้ องประชุ มเอื้ องค า
บุคคล มหา-วิทยาลัย ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ
ราชภัฏเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ

ก อ งบ ริ ห ารงาน ห้ องประชุ มเอื้ องค า
บุคคล มหา-วิทยาลัย ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ
ราชภัฏเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ
ก อ งบ ริ ห ารงาน ห้ องประชุ มเอื้ องค า
บุคคล มหา-วิทยาลัย ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ
ราชภัฏเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ

การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา ก อ งบ ริ ห ารงาน ห้ องประชุ มเอื้ องค า
บุคลากรสายสนับสนุน ใน บุคคล มหา-วิทยาลัย ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ
หัวข้อ “ภาวะผู้นากับการ ราชภัฏเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ
เปลี่ยนแปลง”
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ผศ.สุชานาฏ
ผศ. ดร. เสาวภา
ดร. ขวัญใจ
อาจารย์นิโลบล
อาจารย์เกศินี
นางสาวดารารัตน์

สิตานุรักษ์
ศักยพันธ์
กิจชาลารัตน์
วิมลสิทธิชัย
ศรีรัตน์
ศิริลาภา

ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

นางสาวปนัดดา
นายจักรภาณุ
นายโสภณ
นายดิเรก
นายเจษฏา
นายสุวัฒน์
นางสาวชิสา
นางสาวสิริภาภรณ์
นางสาวนิดา
นางสาวมนัญชา
นางสาวลักษิกา
นางสาวลวัณรัตน์
นางสาวกัลยาณี
นางสาวศุภรักษ์

โตคานุช
ไตรยสุทธิ์
พรมจิตต์
อินจันทร์
อิ่นคา
ดวงทอง
บุญเจริญ
คาปิงบุตร
พรินทรากุล
วงค์อ้าย
อาจวิจิตร
บูทะ
อินต๊ะราชา
ฉัตรแก้ว

นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ใบลานศึกษา)
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ใบลานศึกษา)
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา)
นักวิเทศสัมพันธ์ (สานักงานวิเทศสัมพันธ์)
นักวิเทศสัมพันธ์ (สานักงานวิเทศสัมพันธ์)
นักวิเทศสัมพันธ์ (สานักงานวิเทศสัมพันธ์)
ผู้จัดการหอพักนานาชาติ (สานักงานวิเทศสัมพันธ์)
นักวิชาการการเงินและพัสดุ (สานักงานผู้อานวยการ)
นักวิชาการบริหารงานทั่วไป (สานักงานผู้อานวยการ)

นางสาววราภรณ์
นายวีรพิชญ์

โยธาราษฏร์
หิมารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สานักงานผู้อานวยการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สานักงานผู้อานวยการ)
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