สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารจากผู้อานวยการ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ในด้านการส่งเสริมให้ ศูนย์ภ าษาเป็นแหล่ งเรียนรู้ พัฒนาทักษะภาษาต่างๆ และสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศ การจั ดระบบวิ เทศสั มพั นธ์ ให้ มี ประสิ ทธิภาพ ท าหน้ า ที่
ประสานงานหน่ ว ยงานภายในและต่างประเทศที่ปฏิบัติภ ารกิจร่วมกับมหาวิทยาลั ย การพัฒ นาศูนย์
ศิล ปวัฒ นธรรม ให้ เป็ น หน่ ว ยประสานและสนับสนุนด้านศิล ปวัฒ นธรรมของมหาวิทยาลั ย ตลอดจน
การบู ร ณาการภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยการบริ ห ารจั ด การในการจั ด กิ จ กรรมหรือ การวิจัย
เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น
ซึ่งได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการดาเนินงานครบทุกพันธกิจ และเพื่อเป็นการรายงาน
ผลการดาเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทารายงาน ประจาปีงบประมาณ 2557 ขึ้น และคาดหวังว่ารายงาน
ฉบับนี้จะสามารถให้ข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษา โดยสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้
ทราบ และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดต้ อ งขอขอบคุ ณ ในทุ ก ความส าเร็ จของสถาบัน ภาษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ล้วนเป็นเพราะความร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทุกท่าน ที่มุ่งจะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

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 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
1. โครงการ English Through Culture
2. โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่
3. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
4. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานสาหรับชาวต่างประเทศ
5. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาปีที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการบรรพชา อุปสมบท – บวชเนกขัมมะ เทิดไท้องค์ราชัน 86 พรรษา
2. โครงการธรรมศึกษา
3. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
การหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
4. โครงการศูนย์ใบลานศึกษา
5. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม:
รดน้าดาหัวผูบ้ ริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์
6. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
7. โครงการฝึกอบรมภาษาถิ่น และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
8. โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ข่วงผญา
9. โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียเี่ ป็งเชียงใหม่
10. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
11. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมล้านนา
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12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมบ้านแม่กาปอง อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติ
2. โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น
3. โครงการนานักศึกษานานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. โครงการสัมมนาสาหรับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
5. โครงการเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าและเทศกาลอาหารวั ฒ นธรรมนานาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
6. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอาเซียน
7. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sam Houston State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและ
นักศึกษานานาชาติ
9. โครงการบริหารจัดการหอพักนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารจัดการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความรู้ (KM) การพัฒนางานเพื่อดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
การเข้าเยีย่ มชมสถาบันล้านนาศึกษา
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 ตลอดจนสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่คน
ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การกากับดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วงศ์หล้า
ต่อมาในปี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้ งเป็นผู้อานวยการ และเป็นผู้กากับ
ดูแลการดาเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“ภาษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู้ “เป็ น แ หล่ ง เรี ย น รู้ ที่ มี ค วา มเป็ น เลิ ศ
เพื่ อ พั ฒ น า ตน พั ฒ น า ชา ติ สร้ า งเค รื อ ข่ า ย ด้ า นภาษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในระดั บ
ความร่ ว มมื อ และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ภูมิภาคลุ่มน้าโขง”
สู่สากล”

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์

“รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม”

“อนุรักษ์วัฒนธรรม ผู้นาทางภูมิปัญญา
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา พัฒนาสู่สากล”

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ส่ ง เสริ ม ให้ ศู น ย์ ภ าษาเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาต่ า งๆและสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย น
การสอนภาษาต่างประเทศ
จั ด ระบบวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานหน่ ว ยงานภายในและต่ า งประเทศ
ที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับมหาวิทยาลัย
พัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
บูรณาการภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมหรือการวิจัย เพื่อสร้างระบบการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่น
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นโยบาย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมี การดาเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให้
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของสถาบันและของมหาวิทยาลัย บูรณาการความรู้
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 ง ชาติ ต ามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนให้มีการแสวงหาความร่วมมือในด้านแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้สามารถดาเนินการ
วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ให้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายท้องถิ่นทุกระดับ
4) สนับสนุนให้มีงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5) ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่า งเป็นรูป ธรรม เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ได้รับ
ความรู้ด้านภาษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กาหนดนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคมดังนี้
1) สนับสนุนให้สถาบัน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สาหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษา
ภาษาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
2) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการฝึกอบรมด้านภาษาตามความต้องการของหน่วยงานในท้องถิ่น
3) ส่งเสริมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
4) เสริมสร้างทักษะทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับ
ท้องถิน่ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและ
ของสถาบัน โดยได้กาหนดนโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมดังนี้
1) สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของนานาประเทศ
2) ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งหาความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างเหมาะสม
3) ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 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 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิ กจ่ายเงิน
จากคลัง คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบพัสดุ
2) จัดให้มีการจัดทาบัญชีทะเบียน ทั้งด้านการเงิน งบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสามารถควบคุม
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

รายงานประจาปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) หน้า 7

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

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 พุทธศักราช 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 พัฒนาแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพของสถาบันภาษาศิลปะและ
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

คุณจุมพล ชุติมา
หุ้นส่วนผู้จดั การ ห้างหุ้นส่วนจากัด
รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ
ผู้อานวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญ
ั ญาล้านนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์
รองผู้อานวยการ
กรรมการโดยตาแหน่ง

อาจารย์เจิมขวัญ รัชชุศานติ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและงานบริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจา
โครงการศูนย์ใบลาน
ศึกษา

 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นักวิชาการการเงิน
และบัญชี

ศูนย์ภาษาและสานักงานวิเทศสัมพันธ์

 นักวิชาการศึกษา

 นักวิเทศสัมพันธ์
 ผู้จดั การหอพัก
นานาชาติ
 แม่บ้านประจา
หอพักนานาชาติ
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ผู้บริหารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการ
โทรภายใน 5861,5881

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวภา ศักยพันธ์
รองผู้อานวยการ
โทรภายใน 5882

อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์
รองผู้อานวยการ
โทรภายใน 5882

อาจารย์รักษิณา พวงลา
รองผู้อานวยการ
โทรภายใน 5899

นางสาวดารารัตน์ ศิรลิ าภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
โทรภายใน 5883
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ศูนย์ภาษา 

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 5862

นางสาวลวัณรัตน์ บูทะ
ผู้จัดการหอพักนานาชาติ
โทรภายใน 5872

นางสาวลักษิกา อาจวิจิตร
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรภายใน 5865

นางศรีลา ขาวมี
แม่บ้านประจาหอพักนานาชาติ
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์ชัยยง ชัยศรี
นักวิชาการศึกษา
เชี่ยวชาญพิเศษ
โทรภายใน 5897

นางสาวปนัดดา โตคานุช
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5891

นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5880

นายโสภณ พรมจิตต์
นักวิชาการศึกษา
โทรภายใน 5899

 โครงการศูนย์ใบลานศึกษา 

นายดิเรก อินจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
โทรภายใน 5887

นายอภิรักษ์ ตาเสน
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
โทรภายใน 5887

 สานักงานผู้อานวยการ 

นางสาวศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ นางกัลยาณี อินต๊ะราชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการการเงินและพัสดุ
โทรภายใน 5860
โทรภายใน 5884
โทรภายใน 5899
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นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรภายใน 5884

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณ ประจาปี 2557 (เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2557)
แหล่งงบประมาณ

4%
41%

55%
เงินรายได้
เงินแผ่นดิน
เงินรับฝากถอนคืน

การจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
งบประมาณปี 2557

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 1

560,890

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 2

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 3

941,405

2,760,689

2,305,808.00

602,600

605,680

2,416,984.75

7,784,800

งบประมาณปี 2556

ยุ ท ธ ศา สต ร์ ที่ 4
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รายงานผลการใช้งบประมาณ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
ที่

รายละเอียด

1 โครงการ English Through Cultures
(10-01-01-007)
2 โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้ กั บนั กศึ กษาอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
(งบเงินรายได้) (10-01-01-009)
3 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
(10-01-01-008)
4 โครงการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภ า ษ า ไ ท ย พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ ช า ว
ต่ า งประเทศ (02-02-01-083, 02-0202-001)
5 โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(02-02-01-084)
รวมทั้งสิ้น

แหล่ง
งบประมาณ งบประมาณ

จานวนเงิน
ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

แผ่นดิน

20,000.00

16,540.00

82.70

3,460.00

แผ่นดิน

200,000.00 192,526.00

96.26

7,474.00

แผ่นดิน

50,000.00

90.12

4,940.00

รับฝากถอนคืน

320,000.00 320,000.00 100.00

0.00

รับฝากถอนคืน

12,600.00

12,600.00

100.00

0.00

602,600.00

586,726.00

97.36

15,874.00

45,060.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่

รายละเอียด

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

แผ่นดิน

250,000.00

248,011.00

99.20

1,989.00

เงินรับฝาก
ถอนคืน
แผ่นดิน

166,561.00

166,561.00

100.00

0.00

90,000.00

17,640.00

19.60

72,360.00

3 หล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา
แผ่นดิน
(03-01-01-003)
หล่ อ เที ย นและแห่ เ ที ย นเข้ า พรรษา รับฝาก-ถอน
(03-01-01-004)
คืน

125,000.00

125,000.00

100.00

0.00

7,347.00

7,347.00

100.00

0.00

1 โครงการบรรพชาอุ ป สมบท-บวช
เนกขั ม มะ เทิ ด ไท้ องค์ ร าชั น 86
พรรษา (03-01-01-001)
(03-01-02-012)
2 โครงการธรรมศึกษา (03-01-01-002)

จานวนเงิน
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ที่

รายละเอียด

4 โครงการศูนย์ใบลานศึกษา
(03-01-02-001)
5 กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้าดาหัว
ในเทศกาลสงกรานต์ (03-01-02-002)
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
(03-01-02-003)
7 โครงการฝึ ก อบรมศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ล้านนา (03-01-02-004)
8 โครงการจั ด ท าวารสารทางวิ ช าการ
เกี่ยวกับศิลปกรรม "ข่วงผญา"
(03-01-02-005)
9 โครงการจั ด ส่ ง กระทงใหญ่ เ ข้ า ร่ ว ม
ป ร ะ ก ว ด ใ น ง า น ป ร ะ เ พ ณี ยี่ เ ป็ ง
เชียงใหม่ (03-01-02-006)
(03-01-02-009)
10 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(03-01-02-007)
11 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึก ษา
(03-01-02-008)
รวมทั้งสิ้น

แหล่ง
งบประมาณ

จานวนเงิน
งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

รายได้

426,900.00

423,405.00

99.18

3,495.00

รายได้

80,000.00

59,400.00

74.25

20,600.00

แผ่นดิน

100,000.00

76,917.50

76.92

23,082.50

แผ่นดิน

120,000.00

102,639.50

85.53

17,360.50

แผ่นดิน

90,000.00

88,000.00

97.78

2,000.00

รายได้

291,500.00

263,633.00

90.44

27,867.00

แผ่นดิน

108,500.00

108,500.00

100.00

0.00

แผ่นดิน

150,000.00

116,400.00

77.60

33,600.00

แผ่นดิน

300,000.00

300,000.00

100.00

0.00

91.22

202,354.00

ร้อยละ

คงเหลือ

2,305,808.00 2,103,454.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ที่
1

รายละเอียด

แหล่ง
งบประมาณ

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันนานาชาติ
1.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของ
ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ที่ ล งนาม
ข้อตกลงและสร้างเครือข่ายใหม่
(10-01-01-010)

จานวนเงิน
งบประมาณ

ใช้ไป

รายได้

3,078,000.00 2,501,650.31

81.27

576,349.69

รายได้

900,000.00

86.02

125,779.48

774,220.52
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ที่

2

3

4

5

6

รายละเอียด
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ (Exchange
Student Program)
(10-01-01-011)
1.3 สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอาจารย์
เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านสอนในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย
(10-01-01-012)
1.4 สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอาจารย์
แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน
(10-01-01-013)
1.5 การต้ อ นรั บ และจั ด ซื้ อ ของ
ที่ ร ะลึ ก ส าหรั บ แขกต่ า งประเทศของ
มหาวิทยาลัย (10-01-01-014)
โครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์
และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
(10-01-01-015)
จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าและแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ (10-01-01-016)
โครงการแข่ ง ขั น กี ฬ าเชื่ อ มสั ม พั น ธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กับมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญีปุ่น
(10-01-01-017)
เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าและเทศกาล
อาหารวั ฒ นธรรมนานาชาติ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ กั บ
มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่
(10-01-01-018)
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของ
นั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ ย นและ
นักศึกษานานาชาติ (10-01-01-020)

แหล่ง
งบประมาณ
รายได้

จานวนเงิน
งบประมาณ

ใช้ไป

1,428,000.00 1,190,500.00

ร้อยละ

คงเหลือ

83.37

237,500.00

รายได้

75,000.00

44,071.51

58.76

30,928.49

รายได้

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

รายได้

600,000.00

492,858.28

82.14

107,141.72

รายได้

30,000.00

30,000.00

100.00

0.00

รายได้

402,500.00

285,942.50

71.04

116,557.50

รายได้

69,800.00

47,415.00

67.93

22,385.00

รายได้

40,000.00

27,800.00

69.50

12,200.00

รายได้

100,000.00

8,325.00

8.33

91,675.00
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ที่
7

8

9

10

11

12
13

รายละเอียด
แ ล ก เ ป ลี่ ย น นั ก ศึ ก ษ า กั บ Sam
Houston State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (10-01-01-020)
แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
อาเซียน (10-01-01-021)
(10-01-01-028)
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร แ ป ล เ อ ก ส า ร
เพื่ อ จั ด ท าเว็ บ ไซต์ “มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฎ เชี ยงใหม่ ก้า วไกลสู่อ าเซี ยน :
CMRU to ASEAN” (10-01-01-022)
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference on
Sustainable Development for
ASEAN (SDA 2014)
(10-01-01-023)
โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต และ
ศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน
(10-01-01-024)
โ ค ร งกา ร ASEAN Expo : Unity in
Diversity (10-01-01-025)
บริหารจัดการหอพักนานาชาติ

13.1 จัดซื้อเครื่องนอน (02-02-14004)
13.2 วัสดุงานอนามัยและกาจัดสิ่ง
ปฏิกูล (02-02-14-005)
13.3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
น้าบ้านนานาชาติ (02-02-14-006)
13.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร
หอพักนานาชาติ (02-02-14-008)
14 จั ด ซื้ อ เครื่ อ งปั้ ม น้ า (ปป.รายการ)
(02-02-14-015)

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

รายได้

192,200.00

134,033.00

69.74

58,167.00

แผ่นดิน

120,000.00

94,810.00

79.01

25,190.00

รายได้

720,000.00

658,169.80

91.41

61,830.20

แผ่นดิน

25,000.00

20,000.00

80.00

5,000.00

แผ่นดิน

250,000

0.00

0.00

250,000

แผ่นดิน

96,000.00

22,169.00

23.09

73,831.00

แผ่นดิน

1,108,000.00

0.00

0.00

1,108,000.00

200,000.00

179,550.00

89.78

20,450.00

50,000.00

49,957.75

99.92

42.25

23,500.00

2,860.00

12.17

20,640.00

80,000.00

8,750.00

10.94

71,250.00

6,500.00

6,500.00

100.00

0.00

รายได้

จานวนเงิน

รายงานประจาปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) หน้า 19

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

ที่

รายละเอียด

แหล่ง
งบประมาณ

งบประมาณ

ใช้ไป

ร้อยละ

คงเหลือ

รายได้

42,200.00

37,010.00

87.70

5,190.00

รายได้

29,400.00

29,400.00

100.00

0.00

แผ่นดิน

921,700.00

841,000.00

91.24

80,700.00

7,784,800.00 5,182,884.86

66.58

2,601,915.14

15 ครุภัณฑ์และสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ากว่า
เกณฑ์ จานวน 3 รายการ (02-02-11096)
16 ซ่ อ ม ห ลั ง ค า ห้ อ ง พั ก อ า จ า ร ย์
ต่ า งประเทศ คอนโด A (02-02-11110)
17 ถวายทุ น การศึ ก ษาตามโครงการ
พระราชทานความช่ ว ยเหลื อแก่
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า (02-03-07029)
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน

หมายเหตุ : 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบน้าบ้านนานาชาติ ได้จัดสรรไปเป็นค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องปั๊มน้า จานวน
เงิน 6,500 บาท จากเดิม 30,000 บาท คงเหลือ 23,500 บาท
2. บริหารจัดการหอพักนานาชาติ (ค่าจ้างผู้จัดการและแม่บ้าน) เป็นเงิน 234,500 บาท รหัส 02-02-14001
3. บริหารจัดการหอพักนานาชาติ (ค่าครองชีพ) เป็นเงิน 57,900 บาท รหัส 02-02-14-002
4. บริหารจัดการหอพักนานาชาติ (ค่าประกันสังคม) เป็นเงิน 11,800 บาท รหัส 02-02-14-003
รายการข้อที่ 2 – 4 ได้โอนงบประมาณไปให้กองบริหารงานบุคคลทั้งหมดแล้ว รวมทั้งสิ้น 304,200 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพ
ที่
1
2
3
4

รายละเอียด

แหล่ง
จานวนเงิน
งบประมาณ งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ
ค่าวัสดุสานักงาน (02-01-10-043,02-01- แผ่นดิน 346,405.00 346,379.80 99.99
10-049) งบกลาง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม คณะกรรมการ
รายได้
60,000.00 44,704.00 74.51
ประจาสถาบัน (02-02-02-050)
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการของ
รายได้
100,000.00 98,481.00 98.48
ผู้บริหาร(02-02-02-052)
ค่าวัสดุสานักงาน (02-02-02-054)
แผ่นดิน 150,000.00 136,691.50 99.99

คงเหลือ
25.00
15,296.00
1,519.00
8.50

5 ค่าสาธารณูปโภค (02-02-02-056)

แผ่นดิน

50,000.00

49,573.85

99.15

426.15

6 ค่ า บ ารุ ง ดู แ ล ซ่ อ มแซมครุ ภัณฑ์ (ยกเว้น
เครื่องปรับอากาศ) (02-02-02-058)

แผ่นดิน

60,000.00

59,460.00

99.10

540.00
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ที่

รายละเอียด

แหล่ง
จานวนเงิน
งบประมาณ งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ
7 การพั ฒ นางานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
รายได้
50,000.00 49,029.00 98.06
การศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ (02-02-06004)
8 การพั ฒ นาบุ ค ลากรสถาบั น ภาษา ศิ ล ปะ
รายได้
75,000.00 73,106.00 97.47
และวัฒนธรรม (02-02-12-002)
9 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนแผน
รายได้
50,000.00 49,099.00 98.20
กลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
(02-02-16-006)
รวมทั้งสิ้น
941,405.00 919,824.15 97.64

คงเหลือ
971.00

1,894.00
901.00

21,580.85

หมายเหตุ ค่าวัสดุสานักงาน ได้โอนงบประมาณไปให้งานพัสดุ กองคลัง จานวนเงิน 13,300 บาท จากเดิม 150,000 บาท
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การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การบรรลุเป้าหมายเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.57
เป้าประสงค์ (Goals)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicators)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา

เป้าหมาย (Target)
แผน
ผล
การบรรลุ
เป้าหมาย

1. แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาได้รับการ
ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. ผู้รับบริการและสังคมได้รับ
ความรู้นาไปใช้ประโยชน์ได้และมี
ความพึงพอใจในการให้บริการ

 จ านวนผู้ เ ข้ า อบรมทางด้ า นภาษา
จากภายในและภายนอกสถาบัน

2,000

7,252



 ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ สั ง ค ม ใ น ก า ร
ให้บริการของศูนย์ภาษา
 ร้อยละของผู้รับบริการและสังคมนา
ความรู้จากการอบรม/ร่วมกิจกรรม
ไปใช้ประโยชน์
 ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการต่อหลักสูตร/กิจกรรม/
โครงการและเทคโนโลยี ข องศู น ย์
ภาษา
 จานวนหลักสูตรที่เปิดการอบรม
 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจาก
การใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางภาษา
 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมและรับ
วุฒิบัตร

97.25

93.55



90.00

79.82



70.00

74.52



41
5.00

32
40.97




71.00

52.01



80

91.61



85.00

94.20



3. มีหลักสูตร กิจกรรม/โครงการ
และเทคโนโลยีที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและสังคม
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ภาษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. แ ห ล่ งเ รี ย นรู้ ด้ านศิ ล ปะ -  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจาก
กิจกรรม
ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย
2. มีผู้มาเยี่ยมชมสถาบันล้านนา  ร้ อ ยละความพึ งพอใจของผู้ เ ยี่ยม
ศึกษาจานวนมากและได้รับความ
ชมสถาบันล้านนาศึกษา
พึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชม

หน้า 22 Annual Report 2014 (October 2013-September 2014)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เป้าประสงค์ (Goals)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicators)

3. มี กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ-  จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้าน
วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายสร้ า ง
ศิลปวัฒนธรรม
คุณค่าต่อชุมชน/สังคม
 ร้ อ ยละผลการประเมิ น เฉลี่ ย ของ
กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ ชุ ม ชน/
สั งค ม (จ า กแ บ บ ป ร ะเมิ น ผล
กิจกรรม)
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน  จานวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
1. มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารของ  จานวนระบบวิเทศสัมพันธ์ที่ได้รับ
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ค รบกระบวน
การและมีการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

19

19



85.00

93.28



4

4



2

2



70

75



70

80



3

3



6

6



4.86

5.00



4.35

4.12



87.50

69.57



การพั ฒ นาและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงานได้จริง

2. ผู้ รั บ บริ ก ารและสั งคมได้ รั บ  ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 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
ประโยชน์ ไ ด้ แ ละมี ค วาม
เจ้าหน้าที่
พึงพอใจในการให้บริการ
 ร้อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ได้
3. มี ก ระบวนการให้ บ ริ ก ารมี  ระยะเวลาในการให้บริการลดลง
ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
(วัน)
ประสิทธิภาพ
4. มีระบบฐานข้อมูล ด้านวิเทศ  จ านวนประเภทของฐานข้ อ มู ล ที่
สัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมงานด้านวิเทศสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. มีการบริหารจัดการทีม่ ี
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
 ผลการประเมินผู้บริหารสถาบัน
ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย (Target)
แผน
ผล
การบรรลุ
เป้าหมาย

ตามหลักธรรมาภิบาล
(ผลการประเมินจากบุคลากร)
 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์
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เป้าประสงค์ (Goals)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicators)

2. ระบบฐานข้อมูลของสถาบันมี
ประสิทธิภาพ

 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
 ร้ อยละของผลการประเมิ นความ

เป้าหมาย (Target)
แผน
ผล
การบรรลุ
เป้าหมาย
82.95

77.75



80

77.89



70.00

100



คิดเห็นเกี่ยวกับการนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

 ร้อยละของบุคลากรทั้งหมดที่เข้า
รับการอบรมพัฒนาตนเอง
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การรายงานผลการดาเนินงานจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็น แหล่ ง
เรียนรู้ด้านภาษา จานวน 5 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. English Through Culture
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. ส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและการท่องเที่ยวของนักศึกษา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 70 คน มีความสามารถทักษะภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดการอบรมภาคทฤษฏี จานวน 2 วัน

แผน
มิถุนายน – กันยายน
2557

2. จัดกิจกรรมภาคสนาม จานวน 1 วัน
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. การดาเนินงานเป็นไปตามแผนใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. การใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ผล
วันพุธที่ 15 และ 22
มกราคม 2557
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม
2557

เป้าหมาย

ผล

70 คน
ร้อยละ 80

89 คน
ร้อยละ 88.83

การบรรลุ
เป้าหมาย



3 วัน

3 วัน



ร้อยละ 80

ร้อยละ 80.60
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ English through Culture จัดขึ้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนัก ศึก ษา
รวมทั้ง ส่ งเสริ มความรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษและการท่อ งเที่ยวของนั กศึ กษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ได้มีการจัดกิจกรรม ในวันที่ 15
22 และ 26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง บ่อน้าพุร้อนสันกาแพง วัดป่าตึง และพิพิธภัณฑ์
บ้านจ๊างนัก อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ดังนี้
1) ภาคทฤษฏี ในวันพุธที่ 15 และ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมภาคทฤษฏี จ านวน 75 คน วิทยากร โดย นายสายัณห์ วันชัย ได้มีการอบรมผู้ ส มัครเข้าร่วม
โครงการ ได้เรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้คาศัพท์และประโยค
ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการนาเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติ
2) ภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง บ่อน้าพุร้อน
สันกาแพง วัดป่าตึงและพิพิธ ภัณฑ์บ้านจ๊างนัก อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เช้าร่วมการอบรม
ภาคทฤษฏี จานวน 73 คน มีชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการจานวน 12 ท่าน ได้จัดกลุ่มจานวน 7 กลุ่ม
โดยในแต่ละกลุ่มจะมีชาวต่างชาติ 1 – 2 คน และนักศึกษา 7 – 8 คน โดยให้นักศึกษาผลัดกันบรรยาย
ความรู้ทไี่ ด้รับเป็นภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ
ปัญหาและอุปสรรค
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันอบรมภาคทฤษฎีน้อย เนื่องจากติดภารกิจอื่นไม่สามารถเข้าร่วมได้
2. นักศึกษาไม่ค่อยกล้าใช้ภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่
ไม่ได้เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง
3. งบประมาณที่จากัด ทาให้ไม่สามารถจัดอบรมภาคทฤษฎีหลายวัน หรือออกฝึกปฏิบัติในสถานที่ที่
น่าสนใจอื่นๆ ในต่างจังหวัดได้ทาให้ขาดความน่าสนใจ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่กาหนดไว้จานวน 10 คน เพื่อให้ได้จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตามเป้าหมายที่กาหนด ในกรณีที่มีนักศึกษาติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันที่อบรม
ภาคทฤษฎีหรือออกฝึกปฏิบัติ
2. ฝึกภาคทฤษฎีให้เข้มข้นขึ้น เพื่อฝึกให้นักศึกษามั่นใจและกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ
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ภาพกิจกรรม
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2. โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษามีความสามารถทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความสามารถทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
3. ผู้สนใจภายนอกมีความสามารถด้านทักษะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
4. นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ และผู้ ส นใจภายนอก มี ค วามมั่ น ใจในการใช้ ภ าษา
ต่างประเทศมากขึ้น
5. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นภาษาต่ า งประเทศในการท างาน ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ตรี ย มตั ว
ฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
แผน
1. กิจกรรมอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ เดือนตุลาคม 2556 –
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
กันยายน 2557
2. กิจ กรรมอบรมภาษาต่างประเทศให้ กั บ เดือนตุลาคม 2556 –
นักศึกษา ในแต่ละคณะ(นั กศึกษาเตรี ย มตัว
กันยายน 2557
ฝึกประสบการณ์จานวน 8 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน
30 คน จาก 6 คณะ/วิทยาลัย)
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ผ่านหลักสูตรจากผู้ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละหลักสูตร
2. ร้อยละของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3. การดาเนินงานเป็นไปตามแผนในระยะเวลาที่
กาหนด
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

ผล
เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557
เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ 80

ร้อยละ 41.78

การบรรลุ
เป้าหมาย


ร้อยละ 80
20/หลักสูตร

ร้อยละ 75.08
20/หลักสูตร




ร้อยละ 80

ร้อยละ 96.26
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สรุปผลการดาเนินงาน
ศูนย์ภาษาได้ดาเนินโครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ประจาปี 2557 รายละเอียดดังนี้
1. กิจกรรมอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยเปิดการ
อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งหมด 26 หลักสูตรๆ ละ 20 ชั่วโมง
ลาดับ
หลักสูตร
จานวนผู้มาลงทะเบียน จานวนผู้จบหลักสูตร
1. ภาษาเกาหลี ระดับ 2
20
6
2. ภาษาจีน ระดับ 2
45
8
3. การสนทนาภาษาอังกฤษ ระดับ 1
55
8
4. ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ
53
12
พื้นฐาน ระดับ 1
5. ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2
21
3
6. การฝึกพูดภาษาอังกฤษระดับ 2
54
3
7. การฝึกฟังภาษาอังกฤษระดับ 2
15
3
8. ภาษาอังกฤษสาหรับมัคคุเทศก์
51
15
9. การฝึกอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
52
3
ระดับ 1
10. ภาษาลาวเบื้องต้น
20
10
11. การเตรียมตัวสอบ IELTS เบื้องต้น
21
4
12. การเตรียมตัวสอบ TOEIC
31
4
13. ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้อต้น
51
11
14. การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
30
10
ผ่านคาศัพท์
15. การฝึกเขียนภาษาอังกฤษแบบ
15
5
วิชาการ
16. ทักษะ IELTS ขั้นพื้นฐาน
25
1
17. การเตรียมตัวสอบ TOEFL
20
7
(การเขียนและไวยกรณ์)
18. การเตรียมตัวสอบ TOEFL (การฟัง)
21
8
19. ภาษาจีนพื้นฐานระดับ 1
31
17
20. การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
30
6
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ลาดับ
หลักสูตร
21. ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ
22. การอ่าน การเขียนและไวยกรณ์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
23. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ระดับ 1
24. ภาษาเกาหลีเบื้องต้นระดับ 1

จานวนผู้มาลงทะเบียน
20
20

จานวนผู้จบหลักสูตร
9
5

20
27

6
5

2. กิ จ กรรมอบรมภาษาต่ า งประเทศให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ในแต่ ล ะคณะ(นั ก ศึ ก ษาเตรี ย มตั ว ฝึ ก
ประสบการณ์จานวน 8 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 30 คน จาก 6 คณะ/วิทยาลัย)
ลาดับ
หลักสูตร
สาขาวิชา/คณะ
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- คณะครุศาสตร์ 1 หมู่เรียน
521
- คณะมนุษยศาสตร์ 5 หมู่เรียน
2. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9
3.

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบ
อาหารไทย

- สาขาคหกรรมศาสตร์

25

ปัญหาและอุปสรรค
1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเข้าอบรมไม่ครบตามจานวนครั้ง
2. ผู้สมัครมาสมัครแต่ไม่เข้าอบรม
3. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการไม่มาสมัครตามวันที่กาหนด
4. ผู้สมัครต้องการเรียนในในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากติดปัญหา เช่น
ผู้สมัครไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. กาหนดวันและเวลาเรียนให้กระชับขึ้น ผู้เรียนจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
2. ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในหลายๆ ช่องทาง
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ภาพกิจกรรม
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3. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมต่างประเทศ
2. นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร คณาจารย์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และผู้ ส นใจภายนอกสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติหรือเจ้าของ
ภาษานั้น ๆ ได้
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
จากภายนอก
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. กิจกรรมซุ้มวัฒนธรรมนานาชาติ จานวน 7 ชุ้ม
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษา/วัฒนธรรม
นานาชาติ
3. กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับ
นานาชาติจากกิจกรรม
3. การดาเนินงานเป็นไปตามแผนใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. การใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

แผน
มกราคม – กุมภาพันธ์
2557

ผล
7 กุมภาพันธ์ 2557

เป้าหมาย

ผล

250 คน
ร้อยละ 80

258 คน
ร้อยละ 80

การบรรลุ
เป้าหมาย



1 วัน

1 วัน



ร้อยละ 80

ร้อยละ 90.12
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการศึกษาภาษาต่างประเทศผ่าน
การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2557 จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2557 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ได้มีการจัดกิจกรรม วัฒนธรรมนานาชาติและการประกวด CMRU Got Talent
2014 ลักษณะของกิจกรรม มี 3 กิจกรรมด้วยกันคือ
1) การจัดซุ้มนิทรรศการองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จากสาขาวิชาต่างๆ จานวน 7 สาขาวิชา
ด้วยกัน ดังนี้
- วิทยาลัยนานาชาติ จัดนิทรรศการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า
และการสาธิตการทาอาหารของทั้ง 3 ประเทศ
- สาขาวิชาภาษาไทย จัดนิทรรศการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย และการสาธิต
การทาอาหารของทางภาคเหนือ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จัดนิทรรศการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดนิทรรศการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาจีน จัดนิทรรศการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน และการสาธิต
การทาขนมจีบ
- สาขาวิชาภาษาเกาหลี จัดนิทรรศการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี และสาธิต
การทากิมจิ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดนิทรรศการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น และสาธิต
การเขียนแบบพู่กัน และพิธีชงชา
2) การประกวด CMRU Got Talent 2014 เป็นการประกวดความสามารถทางด้านการ
แสดงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของนักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
นานาชาติในรู ปแบบที่หลากหลายโดยไม่จากัดความสามารถ โดยมีทีมนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จานวน 12 ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน มีทีมที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 2 และ 3 ตามลาดับ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์จากสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน พร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการแสดงของ
นักศึกษาอีกด้วย
3) กิจ กรรมสนุ กส าหรั บ ผู้เข้าร่ว มกิจกรรม ภายหลั งจากลงทะเบียนจะได้รับ Passport
เพื่อเดินทางเยี่ยมชมตามซุ้มต่างๆ พร้อมทั้งรับวีซ่าจากซุ้มประเทศต่างๆ นามาแลกจับฉลากเพื่อรับของ
รางวัล
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ปัญหาและอุปสรรค
อากาศไม่ถ่ายเท ช่วงบ่ายแสงอาทิตย์สาดทาให้อากาศร้อน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ขอพัดลมตัวใหญ่จากงานอาคารสถานที่มาจัดตั้งในบริเวณจัดงาน
ภาพกิจกรรม
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4. โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานสาหรับชาวต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ
2. เพื่อปรับพื้นฐานทางด้านภาษาไทยให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี
กลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างประเทศที่สนใจมาเรียนภาษาไทย
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
จั ด การเรี ย นการสอนภ าษาไทยให้ กั บ ชาว
ต่างประเทศ
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้สนใจลงทะเบียนอบรม
2. ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ สามารถ
เรียนจบตามหลักสูตรภายในเวลาที่ได้
กาหนดไว้

แผน
ตุลาคม 2555กันยายน 2556

ผล
ตุลาคม 2555สิงหาคม 2556

เป้าหมาย

ผล

8 คน
ร้อยละ 80

17 คน
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย



สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนโครงการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน
สาหรับชาวต่างประเทศ มีขั้นตอนดังนี้
1) กาหนดการจัดหลักสูตรภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับ 1
ระดับ 2 และระดับ 3
2) ประชาสั มพัน ธ์ให้ ช าวต่างประเทศได้รั บทราบทางช่ องทางต่า ง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ทางรายการวิทยุของสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ผู้สอน บุคลากรของสานักงานวิเทศสัมพันธ์ และผู้ที่เคยผ่าน
การอบรมมาแล้ว รวมถึงบุคคลภายนอกผู้สนใจสอบถามทางโทรศัพท์
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3) รับลงทะเบียนเป็นเวลา 45 วัน ก่อนเปิดการอบรม ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน
2556 และวันที่ 15 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
4) เตรี ย มการสอน โดยมี ก ารด าเนิ น การประสานอาจารย์ ผู้ ส อน จั ด เตรี ย มเอกสาร และ
ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ ระดับละ 204 ชั่วโมง
5) จัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 – 17 มกราคม 2557 เปิดการอบรม 2 ระดับ คือ
ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 8 คน รายชื่อดังนี้
1) Miss Zhong Xiaoqian
2) Mr. Wen Zihan
3) Miss Wo Ting
4) Miss Duan Qian Xin
5) Miss Tao Xingyu
6) Miss Luo Yu Tong
7) Mr. Wang Hao
8) Miss Ying Xiu Wang
ระดับ 2 มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 2 คน รายชื่อดังนี้
1) Mr. Jiang Yang
2) Mr. Li Mingkun
ช่วงที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2557 เปิดการอบรม 1 ระดับ คือ
ระดับ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจานวน 7 คน รายชื่อดังนี้
1) Miss Zhong Xiaoqian
2) Mr. Wen Zihan
3) Miss Wo Ting
4) Miss Duan Qian Xin
5) Miss Tao Xingyu
6) Miss Luo Yu Tong
7) Mr. Wang Hao
ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหา
-
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ภาพกิจกรรม
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5. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาปีที่ 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้
ศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
3. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม่ให้ เป็น ที่
ยอมรับจากสังคมและสถานที่ประกอบการต่างๆ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
จานวน 5,866 คน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จานวน 250 คน
รวมทั้งสิ้น 6,116 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดาเนินงาน
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดสอนภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม่ คาสั่ งเลขที่ 2928/2556 สั่ ง ณ วันที่ 30 ตุล าคม 2556 โดยมี
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา เป็นประธานกรรมการ ผู้อานวยการสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็ น
กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่กาหนดหลักสูตรและจานวนชั่วโมงสาหรับการจัดสอนภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 และนาเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณาและ
เห็นชอบ
2. การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดสอนภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 และ ครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 โดยมีวาระการประชุมในการปรึกษาหารือการเตรียมการจัดสอนภาษาอังกฤษ
- ก าหนดระยะเวลาการสอนภาษาอั ง กฤษ และการเข้ า ใช้ โ ปรแกรม Tell Me More
Online
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- กาหนดกลุ่มนักศึกษา โดยนาผลคะแนน O-Net มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
- กาหนดค่าธรรมเนียมการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในโครงการ
- จัดเตรียมความพร้อมด้านการสอนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การให้บริการที่ต้องการใช้โปรแกรม Tell Me More Online
- จัดตารางการเรียนการสอนและตารางการใช้โปรแกรม Tell Me More online
3. การเสนอโครงการให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 ได้แบ่งคณะกรรมการ 7 ฝ่าย
ด้วยกัน คือ
1) คณะกรรมการอานวยการ
2) คณะกรรมการดาเนินงานและประสานงาน
3) คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4) คณะกรรมการออกข้อสอบ Pretest และ Posttest
5) คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ
6) คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และจัดห้องเรียน
7) คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน
4. การจัดทาตารางเรียน ตารางเข้าห้องปฏิบัติการ
5. การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน
- การประชุมอาจารย์ผู้สอน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
- การอบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจาห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤษภาคม 2557
- การบั น ทึก รายชื่ อนั ก ศึ ก ษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ในระบบ Tell Me More Online
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557
- การประกาศรายชื่อ และ ห้ องเรีย นการเรียนการสอน และการเข้าใช้ห้ องปฏิบั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
- การจัดทาประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
- จัดทาระบบสืบค้น ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ilac.cmru.ac.th
6. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการอบรม Tell Me More Online นักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2557
7. การประเมินโครงการ ผ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2557
8. การทดสอบหลั ง เรี ย น ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิ งหาคม 2557 ภายหลั งการเรียนการสอน
นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมของโครงการ ทั้งนี้ต้องผ่านหลักเกณฑ์ การเข้าชั้น
เรียนภาษาอังกฤษ และเข้าใช้โปรแกรม Tell Me More Online อย่างน้อย ร้อยละ 80 มีจานวนนักศึกษา
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ทั้งสองวิทยาเขต เข้าเรียน จานวนทั้งสิ้น 113 หมู่เ รียน ลงทะเบียนจานวน 5,184 คน เข้าเรียนจานวน
4,824 คน คิดเป็นร้อยละ 93.06 และนักศึกษาที่เข้าเรียนมากกว่า ร้อยละ 50 จานวน 4,036 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.67 นักศึกษาที่มีผลการสอบดีขึ้น จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน จานวน 3,564 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.88 ผลการเรียนรวมที่ ผ่านเกณฑ์ในระดับ S (satisfied) จานวน 3,178 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.88 ผลการเรียนรวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในระดับ U (Un-Satisfied) จานวน 1,634 คน คิดเป็นร้อยละ
33.87
9. ผลการประเมินโครงการ
9.1 สรุปจากแบบสอบถามของนักศึกษาเพื่อประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาทาแบบประเมินทั้งสิ้น 943 คน โดยแยกเป็นประเด็น
ต่างๆ คือ โครงการอบรมภาษาอังกฤษนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.88
ความรู้/เนื้อหาตรงกับความต้องการของนักศึกษา ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59.17 หนังสือและสื่อการ
สอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการเรียนของนักศึกษา ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 56.10 นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.69 นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.05 และในประเด็นการใช้โปรแกรมฝึกทักษะทาง
ภาษา Tell Me More Online นักศึกษาได้ประเมินดังนี้ โปรแกรม Tell Me More Online สามารถช่วย
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ในระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.49 โปรแกรม Tell Me More Online
สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.46 โปรแกรม Tell Me More Online
มีความสวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 49.31 หลังการอบรมเสร็จสิ้น
จะยังคงใช้โปรแกรม Tell Me More Online เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 50.48 โดยภาพรวมหลังจากใช้โปรแกรม Tell Me More Online แล้วมีความรู้สึกพึงพอใจมาก
น้อยเพียงใด ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 55.99 และในประเด็น ควรจัดโครงการอบรมนี้อีกในปีการศึกษา
ต่อไป ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.40
และสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาได้ว่า นักศึกษารู้สึกว่าการอบรมครั้งนี้มี
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามาก การอบรมไม่เครียด อาจารย์ผู้สอนเป็น
กันเอง สอนสนุกทาให้รู้สึกชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่ระยะเวลาในการอบรมสั้นเกินไป อยากให้
อบรมนานกว่านี้ และควรจัดอีกในปีการศึกษาหน้า สาหรับโปรแกรมฝึกทักษะทางภาษา Tell Me More
Online นั ก ศึ ก ษาเห็ น ว่ า เป็ น โปรแกรมที่ ดี ม ากในการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษด้ ว ยตนเองและควรเพิ่ ม
ระยะเวลาในการเรียนด้วยโปรแกรมให้นานกว่านี้ แต่ควรปรับปรุงรูปแบบของโปรแกรมให้มีความน่าสนใจ
กว่านี้และโปรแกรมค้างค่อนข้างบ่อย
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9.2 สรุปแบบสอบถามเพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
นั กศึกษาชั้น ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จากแบบสอบถามเพื่ อประเมิ น อาจารย์ ผู้ ส อนโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้ มีนักศึกษาทาแบบประเมินทั้งสิ้น
972 คน โดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ คือ ผู้สอนมีการแจ้งข้อมูล/วัตถุประสงค์ในการอบรมก่อน ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 47.74 ผู้สอนเข้าสอนโดยสม่่าเสมอและเต็มเวลา ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
64.81 ผู้สอนใช้วิธีสอนที่เหมาะสมและเน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.12
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามแสดงความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.14 ผู้สอนมี
ความรู้ สามารถอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบตรงประเด็นเข้าใจง่ายและชัดเจน ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.66 ผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นอาจารย์ ทั้งทางด้านพฤติกรรมทั่วไป
วาจา การแต่งกายและการแสดงออกของอารมณ์ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.01 ผู้สอนมีเมตตา
กรุณา และเอื้ออาทรต่อผู้เรียนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.74 และในประเด็น
ผู้สอนใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.49
และสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาได้ว่า อาจารย์ผู้สอนสอนดี เป็นกันเองทา
ให้การเรียนไม่เครียด ได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น รู้สึกชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น อยากให้เพิ่มระยะเวลา
การอบรมให้นานกว่านี้และควรจัดการอบรมเช่นนี้อีกต่อไป
9.3 สรุ ป แบบสอบถามของอาจารย์ผู้ ส อนเพื่อ ประเมินโครงการอบรมภาษาอั ง กฤษ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
จากแบบสอบถามอาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อ ประเมิ น โครงการอบรมภาษาอั ง กฤษส าหรั บ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้ มีอาจารย์ผู้สอนทาแบบประเมินทั้งสิ้น 82 คน โดยแยก
เป็นประเด็นต่างๆ คือ โครงการอบรมภาษาอังกฤษนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.66 ความรู้/เนื้อหาตรงกับความต้องการของนักศึกษา ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50 หนังสือ
และสื่ อการสอนมี เนื้ อหาที่เ หมาะสมต่ อ การเรียนของนั กศึ ก ษา ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.24
นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50 นักศึกษามีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.78 โปรแกรม Tell Me More Online
สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 47.56 โปรแกรม Tell Me More
Online สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45.12 โปรแกรม Tell Me More
Online มีความสวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.80 หลังการ
อบรมเสร็ จ สิ้ น คาดว่ า นั ก ศึ ก ษา จะยั ง คงใช้ โ ปรแกรม Tell Me More Online เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษต่อไป ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.02 โดยภาพรวมหลังจากใช้โปรแกรม Tell Me More
Online แล้วมีความรู้สึกพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 52.44 และในประเด็นควร
จัดโครงการอบรมนี้อีกในปีการศึกษาต่อไป ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.02
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และสรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนได้ ว่า ควรจัดตารางเรียน เวลาเรียน
ให้ เหมาะสมกว่านี้ และมีการจั ดการโครงการที่ชัดเจนว่านักศึกษาเรียนเพื่ออะไร จะมีผ ลอย่างไรกับ
นักศึกษา และเวลานักศึกษามีกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมรับน้อง นักศึกษาจะเข้าเรียนช้าหรือขาดเรียน
แต่โดยภาพรวมเป็นโครงการที่ดีและควรจัดอีกในปีการศึกษาต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
1. ด้านการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ
- นักศึกษามารายงานตัวช้า หรือมารายงานตัวเพิ่มเติมทาให้ต้องเพิ่มรายชื่อภายหลังจากจัด
หมู่เรียนแล้ว
- นักศึกษาขอย้ายหมู่เรียน ไม่สามารถเรียนตามหมู่เรียนที่จัดให้ได้ เนื่องจากติดภาระกิจ เช่น
ทางาน ซ้อมกีฬา
2. ด้านการอบรมด้วยโปรแกรมฝึกทักษะทางภาษา Tell Me More Online
- นักศึกษามารายงานตัวช้า หรือมารายงานตัวเพิ่ม ทาให้ต้องเพิ่มชื่อเข้าสู่ระบบเป็นจานวน
มากในช่วงเริ่มต้นการอบรม และมีอย่างต่อเนื่องจนใกล้จบการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติเนื่องจากมีการรับนักศึกษาหลายรอบ
- โปรแกรมฝึกทักษะทางภาษา Tell Me More Online มีการค้างบ่อยเนื่องจากมีผู้ใช้งาน
พร้อมกันจานวนมาก ซึ่งแก้ปัญหาโดยการ Restart ระบบใหม่ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งภายหลัง
การอบรมเสร็จสิ้นได้ทาการประสานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาการลงโปรแกรม
ใหม่เรียบร้อยแล้ว
ภาพกิจกรรม
การอบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจาห้องปฏิบัติการ
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การอบรม Tell Me More Online

หน้า 44 Annual Report 2014 (October 2013-September 2014)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จานวน 12 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการบรรพชาอุปสมบท – บวชเนกขัมมะ เทิดไท้ องค์ราชัน 86 พรรษา
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นพุทธศาสนิกชน
และองค์ เ อกอั ค รศาสนู ป ถั ม ภก และทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทรงพระราชทาน “ราชภัฏ” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2. เพื่อบาเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสู่คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4. เพื่อปฏิบัติธรรม ฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. พิธีบวชบรรพชา เนกขัมมะ
2. การอบรมระหว่างโครงการ
3. พิธีลาสิกขาบท

แผน
ผล
17 – 23 ตุลาคม 2556 17 – 23 ตุลาคม 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

86 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

การบรรลุ
เป้าหมาย
95 คน

ร้อยละ 97.40

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผล
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สรุปผลการดาเนินงาน
ด้วยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุ เทพ ร่วมกับ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินโครงการ
บรรพชาอุ ป สมบทและบวชเนกขั ม มะ ปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2556 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิ หาร
และวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้มีการปลงผมนาค อาบน้านาค การตั้งขบวนแห่นาค ณ หน้าลาน
ครู บ าศรี วิชัยไปยั งวัดโชติกุน สุ ว รรณาราม ขบวนประกอบด้ว ยนั กศึ ก ษาชมรมรั ก ษ์ภ าษา ศิล ปะและ
วัฒ นธรรม บรรเลงดนตรีน าขบวนนาค และเนกขัมมะ พร้อมทั้งบิดา มารดา ญาติมิตร เจ้าภาพและ
คณะผู้บริหาร มีการประกอบพิธี บรรพชา อุปสมบทและบวชเนกขัมมะ พร้อมรับฟังโอวาทจาก พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ในระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2556 เข้ารับการอบรม ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิ
บาเพ็ญประโยชน์ และรับฟังบรรยายธรรมจากพระวิทยากร ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 พิธีลาสิกขา ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ภายหลังโครงการได้ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการกรอกแบบประเมิน จานวนทั้งสิ้น 72 คน โดยมีความคิดเห็นว่าสามารถนาสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันต่อไป กิจกรรมครั้งนี้สร้างคุณค่าต่อชุมชน/สังคม และมหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรม
ในลักษณะนี้เป็นประจาทุกปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหาและอุปสรรค
1. สถานที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอ
2. ห้องน้าอับชื้น ไม่มีที่ระบายอากาศ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรจัดสถานที่รับประทานอาหารโดยแยกระหว่างพระภิกษุและเนกขัมมะ
ภาพกิจกรรม
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2. โครงการธรรมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษารู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดี ความชั่ว ออกจากกัน
4. เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในการสร้างลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาที่ดี
เปี่ยมไปด้วยวิชาการและคุณธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การอบรมธรรมศึกษา
2. พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา
3. พิธีมอบเกียรติบัตร
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ชั้นตรี โท
และเอก)
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

แผน
เดือนธันวาคม 2556

ผล
16 พฤศจิกายน 2556
26 พฤศจิกายน 2556

เป้าหมาย

ผล

500 คน

282 คน

การบรรลุ
เป้าหมาย


ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90
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สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจาปี 2556
เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนทางด้านจิตใจ ส่งเสริมให้เยาชนนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต อันจะยังมีผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและเป็นหลักสาคัญในการสรบพระศาสนาต่อไป
โดยในปีนี้มีกาหนดการ การอบรม และการสอบดังนี้
การอบรมธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จัดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องคา
ชั้ น 3 อาคารราชภั ฏ เฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยมี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการอบรมทั้ ง สิ้ น โดยมี ก ารอบรมวิ ช า
เรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล เบญจธรรม/อโบสถศีล กรรมบถ
การสอบธรรมศึกษา จัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และ 15 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี ระดับชั้นโท และระดับชั้นเอก
โดยสานักแม่กองธรรมเป็นผู้จัดการสอบ และจัดเตรียมผู้คุมสอบ สรุปได้ดังต่อไปนี้
ระดับชั้น
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาชั้นเอก
รวมทั้งสิ้น

ลงทะเบียน
147 คน
99 คน
36 คน
282 คน

เข้าสอบ
60 คน
5 คน
10 คน
75 คน

สอบผ่าน
53 คน
5 คน
9 คน
67 คน

ร้อยละ
88.33
100
90
89.33

ปัญหาและอุปสรรค
1. นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
2. นักศึกษาจานวนมากสอบผ่าน ตอนเรียนมัธยมมาแล้ว
3. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม
การอบรมธรรมศึกษา

การสอบธรรมศึกษา
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3. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : การหล่อเทียนและ
ถวายเทียนเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษา
2. เพื่อให้ คณาจารย์ นั กศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ มีส่ ว นร่ว มใน
การส่งเสริม สืบสานประเพณีเข้าพรรษา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ดาเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียน
ดาเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

แผน
เดือนกรกฎาคม 2557

ผล
18 มิถุนายน 2557
4 กรกฏาคม 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

เป้าหมาย

ผล

300 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

749 คน
ร้อยละ 97.20
ร้อยละ 85.00
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย





สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน หลอมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ฉลอง 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจาปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557
ณ ศาลาร่ ม โพธิ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ โ ดยมี พ ระครู ธี ร สุ ต พจน์ (มหาสง่ า ธี ร สั ง วโร)
เจ้าอาวาสวัดผาลาด เจิมแผ่นเทียนและเทศนาธรรม ในเรื่อง "อานิสงส์การหล่อและถวายเทียนพรรษา"
เพื่อเป็นพุทธบูชา และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และมีการจัดขบวนแห่ เทียนเพื่อ นาไปถวายยังวัดเชียงโฉม
(วัดเจดีย์ปล่อง) เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์ นักศึกษาจาก
ทุกคณะ สถาบัน ศูนย์ สานัก นับว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
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ปัญหาและอุปสรรค
1. กิจกรรมไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาในกาหนดการ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ทราบกาหนดการที่แน่นอน
แนวทางการแก้ไขปัญหา
คณะกรรมการดาเนินงานจะแจกกาหนดการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน รวมถึงประกาศให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงกาหนดการ และดาเนินกิจกรรมตามเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้
กิจกรรมดาเนินไปตามที่กาหนด
ภาพกิจกรรม
การหล่อเทียนพรรษา
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การแห่เทียนพรรษา
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4. โครงการศูนย์ใบลานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลใบลานให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านเอกสารโบราณที่มีข้อมูลครอบคลุมทั้ง
ในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย พม่า จีน และลาว)
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลเอกสารโบราณ
3. เพื่อเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
4. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลใบลานในรูปของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนาไปสู่การเผยแพร่สู่สังคมอย่าง
กว้างขวาง
กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ประชาชนในระดับท้องถิ่น
3. นักวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
แผน
1. เก็บข้อมูลเอกสารโบราณ
เดือนตุลาคม 2556 –
2. การปริวรรตเอกสารโบราณ
กันยายน 2557
3. การจั ด เสวนาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเอกสาร
โบราณ/ใบลาน

ผล
เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผล

1. จานวนเอกสารใบลานที่ทาการสารวจ

1,000 ผูก

1,102 ผูก

2. จานวนเอกสารที่ได้ปริวรรตนาไปเผยแพร่

100 เล่ม

100 เล่ม

การบรรลุ
เป้าหมาย



3. จานวนผู้เข้าร่วมการเสวนา
4. ความคิดเห็นจากแบบประเมินว่ามีการนาความรู้
จากใบลานไปใช้ประโยชน์
5. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
6. ร้อยละของการเบิกจ่าย

50 คน
ร้อยละ75

100 คน
ร้อยละ 100




ร้อยละ80
ร้อยละ 90

ร้อยละ 80
ร้อยละ 99.18




ตัวชี้วัด
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการศูนย์ใบลานศึกษา มีพนักงานประจาโครงการ ดังนี้
1. นายดิเรก อินจันทร์
ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557
2. นายเจษฏา อิ่นคา
ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557
3. นายอภิรักษ์ ตาเสน
ตั้งแต่เมษายน 2557 – กันยายน 2557
ซึ่งได้ดาเนินการกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1) เก็บข้อมูลเอกสารโบราณ
การเก็บข้อมูลเอกสารโบราณ เป็นการสารวจใบลานที่มีอยู่ในวัด/ชุมชน เพื่อถ่ายภาพ
จัดเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อนามาจัดเก็บและเรียบเรียงให้เป็นหมวดหมู่ในระบบ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ส่วนใบลานที่ได้ไปทาการสารวจ ได้มีการทาความสะอาด รักษา อนุรักษ์ จัดเก็บและเรียบเรียง
จัดทาเป็นหมวดหมู่ และป้ายชื่อหมวดหมู่ใบลานให้กับวัดที่ทาการสารวจ
การเก็บข้อมูลและทาทะเบียนในประเทศ
 ทาทะเบียนและถ่ายภาพใบลานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 47 ผูก ในเดือนธันวาคม 2556
 ทาทะเบียนคัมภีร์ใบลานวัดสะปุ๋งหลวง จานวน 842 ผูก ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานวัด
สะปุ๋งหลวง จานวน 42 ผูก ในเดือนตุลาคม 2557

 ถ่ายภาพพับสา วัดดอยจาค่า ตาบลสบสาย อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จานวน 3 ฉบับ เมื่อวันที่
14 มกราคม 2557

รายงานประจาปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) หน้า 55

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

 ส ารวจและท าทะเบี ย นคั ม ภี ร์ ใ บลาน วั ด น้ าช า ต.ร้ อ งวั ว แดง อ.สั น ก าแพง
จ.เชี ยงใหม่ จ านวนทั้ งสิ้ น 84 มั ด รวมจ านวน 280 ผู ก ถ่ ายภาพคั มภี ร์ ใบลาน จ านวน 12 ผู ก เมื่ อวั นที่
29 มกราคม 2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2557)

 ถ่ า ยภาพคั ม ภี ร์ ใ บลาน วั ด สู ง เม่ น ต.สู ง เม่ น อ.สู ง เม่ น จ.แพร่ จ านวน 21 ผู ก
เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2557

การเก็บข้อมูลและทาทะเบียนต่างประเทศ
 สารวจพับสาวัดป่าสักน้อย จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
มีพับสาจานวน 14 ฉบับ ถ่ายภาพพับสา จานวน 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

 สารวจและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน พับสา จารึก และป้ายอักษรไทลื้อ ณ เมืองยอง รัฐ
ฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ถ่ายภาพพับสา จานวน 8 ฉบับ ระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม 2557
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 ส ารวจและถ่ า ยภาพคั ม ภี ร์ ใ บลานและพั บ สา เมื อ งเชี ย งรุ่ ง เขตปกครองพิ เ ศษ
สิ บ สองพัน นา มณฑลยู น นาน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ภ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน จานวน 6 ผู ก พับสา
จานวน 14 ฉบับ ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2557

 สารวจคัมภีร์ใบลาน วัดบ้านไร่ วัดป่าเลไลย์ วัดศรีบุญเรือง และวัดบัวสถาน จังหวัด
เมีย ววดี รั ฐ กะเหรี่ ย ง สาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพพม่า ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน จานวน 9 ผู ก พับสาและ
สมุดฝรั่ง จานวน 24 ฉบับ ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557

2) การเข้าร่วมการประชุมอบรมและสัมมนา
 นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา เป็นวิทยากร
บรรยายหัวข้อ “คาเมือง-คาไทย ก็ “คาไท” เหมือนกัน” ในโครงการบริการวิชาการ อบรมภาษาล้านนา
ครั้ ง ที่ 4 ในวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม 0935 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จังหวัดลาปาง
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 การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทาความสะอาดโบราณวัตถุ ระหว่าง
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุณไชย จังหวัดลาพูน จัดโดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุณไชย จังหวัดลาพูน ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

 โครงการ "อบรมห่มผ้าพระคัมภีร์และจารธรรมใบลาน" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
ณ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

3) การปริวรรตเอกสารโบราณ
ในปีงบประมาณ 2557 ได้ปริวรรตเอกสารโบราณ จัดแบ่งเป็นดังนี้
 การปริวรรตรายชื่อคัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น จานวน 9 ผูก (นาไปจัดทาเป็นรูปเล่ม
เพื่อเผยแพร่ จานวน 4 ผูก และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและรอจัดพิมพ์ในโอกาสต่ อไป
จานวน 5 ผูก)
 คัมภีร์ใบลาน หมวด “อานิสงส์” จานวน 7 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบความ
ถูกต้องและรอจัดพิมพ์ในโอกาสต่อไป
4) การจัดเสวนาองค์ความรู้ทางด้านเอกสารโบราณ/ใบลาน
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 12.30 - 16.30 น. โครงการศูนย์ใบลาน
ศึกษา สถาบั น ภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชีย งใหม่ ได้จัดการเสวนาวิช าการ
และนิ ท รรศการ หั ว ข้ อ “ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นคั ม ภี ร์ ใ บลานและพั บ สา” ณ ห้ อ งพุ ท ธศาสน์ อาคาร
เทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ร่วมเสวนา คือ
1) พระครูวิบูลสรภัญ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
2) นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คาจันทร์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรท์
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3) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ลิ ปิ ก ร มาแก้ ว คณะศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
4) คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ประกอบด้วย พระภิกษุสามเณร ภัณฑารักษ์หรือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปกว่าร้อยคน นับว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็น
อันมาก
ในการเสวนาดังกล่าว ได้กล่าวถึงความสาคัญของคัมภีร์ใบลานและพับสาหรือเอกสารโบราณ
อื่นๆ ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล้าค่า เพราะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมของกลุ่มชนที่มีภาษาและอักษรเป็นของตนเอง ในเขตอาณาจักรล้านนามี
เอกสารที่เป็นคัมภีร์ใบลานและพับสาจานวนมาก ซึ่งเก็บไว้ตามวัดและสถานที่ต่างๆ เป็นเอกสารที่มีคุณค่า
เพราะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เนื้อหาที่บันทึกนั้นมีทั้งหลักธรรมคาสอนทางศาสนา พิธีกรรมท้องถิ่น ตลอด
จนถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ ไสยศาสตร์ กฎหมาย ตารายา และบทกวีนิพนธ์
นอกจากนั้นยังมีความงามทางด้านศิลปะ ทั้งที่เป็นความงามของลวดลายอักษร ลายเส้น หรือรูปวาดต่างๆ
มีความวิจิตรงดงามแบบช่างศิลป์ชั้นสูง หรือแสดงอารมณ์ลวดลายแบบพื้นถิ่นดังจะเห็นได้จากผ้าห่อคัมภีร์
สายสยอง ไม้บัญชัก ไม้ประกับ เหล็กจาร ค้างธรรม หีบธรรม และหอธรรม และได้มีการแลกเปลี่ยนและ
การแสดงความคิดเห็นจากผู้ร่วมฟังการเสวนาด้วย
นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการคัมภีร์ใบลานและพับสา ตลอดจนวัสดุสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่นักวิชาการหรือชาวล้ านนาควรศึกษาหรือได้สัมผัสผ่านภาพถ่ายและต้นฉบับ
จริงซึ่งราคานั้นไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบัน จาร
เมื่อ พ.ศ.2014 (ปัจจุบันอายุ 543 ปี) ภาพถ่ายคัมภีร์ใบลาน อายุ 486 ปี และต้นฉบับคัมภีร์ใบลานที่อายุ
249 ปี รวมถึงคัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ และทรงคุณค่าทั้งที่จารด้วย อักษรธรรมล้านนา ไทลื้อ ไทขึน ลาว ไท
ใหญ่ ไทเหนือ และพม่า โดยวัตถุจัดแสดงบางส่วนได้รับความเมตตาจากวัด และผู้ทางานด้านการอนุรักษ์
คัมภีร์ใบลานและพับสาให้ยืมมาจัดแสดงชั่วคราว
จากการสัมมนาดังกล่าว ทาให้ได้เห็นถึงพลังการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านการศึกษาใบลาน
อันมีทั้งศาสตร์และศิลป์ได้คงอยู่คู่แผ่นดินล้านนา ตลอดจนเผยแพร่ให้ทุกคนได้ศึกษาอย่างแพร่หลายต่อไป
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5) กิจกรรมสานสัมพันธ์ความร่วมมือ
 ในวโรกาสที่ส มเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ เพื่ อ
อัญเชิญพระไตรปิฎกขึ้นสู่หอพระไตรปิฎกอักขรล้านนา ณ วัดสูงเม่น ต. สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เมื่อวัน
อังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.15 น. อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์ รองผู้อานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ และนายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาประจา
ศูนย์ใบลานศึกษา ได้เข้าร่วมรับเสด็จด้วย โดยศูนย์ใบลานศึกษาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตคัมภีร์ใบลาน พร้อมทั้งสาธิตการต้ม และจารใบลานซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงให้ ความสนพระทัยซักถาม และทรงจารึกพระนามาภิไธยลงบนแผ่นใบลานที่
ทางวัดสูงเม่นได้จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งลงหมึกด้วยลูกประคบลงบนแผ่นใบลานที่ได้จารด้วยอักษรธรรม
ล้านนา ซึ่งเป็นข้อความเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานอักษรธรรม
ล้านนาที่ครูบากัญจนอรัญญวาสี (ครูบามหาเถรวัดสูงเม่น) ได้คัดลอกมาจากเมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง
เมืองเชียงใหม่และที่ต่าง ๆ ในเขตอาณาจักรล้านนาไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 วัดสูงเม่น ถือได้ว่าเป็น
สถานที่ที่มีคัมภีร์พระไตรปิฎก และคัมภีร์บาลีจานวนมาก ซึ่งมีการจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดแสดง
ให้ผู้สนใจได้ศึกษาและเยี่ยมชมได้ทุกวัน นอกจากนั้นยังมี “ประเพณีตากธรรม” คือการนาคัมภีร์ใบลาน
ออกมาทาความสะอาด ผึ่งแดด และสมโภชเป็นประจาทุกปี ในช่วงวันเพ็ญเดือน 2 (เดือน 4 เหนือ)
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 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่าง สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชีย งใหม่ เป็ น ประธานในพิธี เมื่ อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้ อง IT
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

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. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เวลาไม่ตรงกัน ทาให้การอบรมไม่ได้รับความร่วมมือ
เต็มที่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการสารวจเอกสารโบราณ
2. แบ่งช่วงเวลาการอบรมของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้ชัดเจน
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5. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม : รดนาดาหัว
ผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสืบสานประเพณีของท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้
แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จั ด การประกวดการแข่ ง ขั น อาหาร
พื้นเมือง
2. ขบวนแห่ของคณะ สถาบัน สานัก
3. ทาซุ้มสาธิตอาหารพื้นเมือง

แผน
เดือนเมษายน 2557

ผล
วันที่ 25 เมษายน 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

200 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

200 คน
ร้อยละ 95
ร้อยละ 80
ร้อยละ 74.25

การบรรลุ
เป้าหมาย





สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีสระเกล้าดาหัวอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์
และบุคลากรอาวุโส ในวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ สนามจตุราคาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 200 คน
จากผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95 อยู่ในระดับดีมาก ภายในกิจกรรมได้มีการแข่ งขัน
ส้ มตาและลาบพื้น เมือง โดยทีมที่เข้าแข่งขันจากหน่ว ยงาน คณะ สถาบัน ส านัก ตลอดจนนักศึก ษา
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เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น บริ เ วณจตุ ร าคาร ในปี นี้ มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ส้ ม ต า จ านวน 8 ที ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันทาลาบพื้นเมือง จานวน 11 ทีม นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่แบบล้านนา จานวน 8
ทีม ภายหลังการแข่งขัน ได้มีการรดน้าดาหัวตามประเพณีล้านนา และได้รับการสนับสนุนซุ้มอาหารต่างๆ
จากหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย
จากผู้ ตอบแบบประเมิน จ านวนทั้งสิ้ น 100 คน มีความคิดเห็ นว่ากิ จกรรมครั้ งนี้ ก่อให้ เ กิ ด
การตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น อันนาไปสู่การเกิดจิตสานึกใน
การอนุรักษ์และสืบสานต่อไป คิดเป็นร้อยละ 100 และคิดเห็นว่ากิจกรรมในครั้งนี้สร้างคุณค่าต่อชุมชน
และสังคม คิดเป็นร้อยละ 99.00
ปัญหาและอุปสรรค
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ภาพกิจกรรม
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6. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นล้ า นนา ได้ มี ก าลั ง ใจในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
สืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่แผ่นดินล้านนา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งใหม่ ภู มิ ปั ญ ญา ปราชญ์ ช าวบ้ าน
บุคลากร ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประชาชนผู้สนใจ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
พิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา

แผน
เดือนธันวาคม 2556
เดือนพฤศจิกายน 2556–
สิงหาคม 2557

ผล
6 มกราคม 2557
12 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนหนังสือเพชรราชภัฏ – เพชร
ล้านนา
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
5. ร้อยละของการเบิกจ่าย

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

200 คน

212 คน



350 เล่ม

350 เล่ม



ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

ร้อยละ 81.30
ร้อยละ 100
ร้อยละ 76.90
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สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทาโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจาปี
พุทธศักราช 2557 จานวน 12 ท่าน โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องพุทธศาสน์ ชั้น 4 สถาบันล้านนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการ
คั ด เลื อ กโดยคณะกรรมการคัด เลื อ ก ในวั น จั น ทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม เอื้ อ งสายม่าน
พระอิ น ทร์ ชั้ น 2 อาคารเทพรั ต นราชสุ ด า มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กโดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนตัวแทนจากคณะต่างๆ เป็นกรรมการ
โดยได้คัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจาปี 2557 ดังนี้
1. นางสาวปทุม สุริยา
สาขาพัฒนาสังคม ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ
2. นายวิเชาว์ สุนันตา
สาขาพัฒนาสังคม ด้านการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
3. นายอนันต์ สุคันธรส
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. นายอุทิศ มูลย่อง
สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา
5. นายศรีจืน แก้วบุญเรือง
สาขาภูมิปัญญา ด้านพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนา
6. นายทองสุข คงแก้ว
สาขาภูมิปัญญา ด้านศิลปะประดิษฐ์
7. นายวิรัตน์ พรหมนวล
สาขาภูมิปัญญา ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา
8. นางจันทร์ฉาย เขตสิทธิ์
สาขาภูมิปัญญา ด้านแพทย์แผนไทยพื้นบ้านล้านนา
9. นายธนกร ไชยจินดา
สาขาศิลปกรรม ด้านจิตรกรรมสีน้า
10. นายสมพล หล้าสกุล
สาขาศิลปกรรม ด้านประติมากรรม
11. นายใจคา ตุมมาแก้ว
สาขาสื่ อ สารมวลชน ด้ า นการส่ ง เสริ ม และเผยแพร่
วัฒนธรรม
12. นายทอง นิปุณะ
สาขามนุ ษ ยศาสตร์ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
วรรณกรรม
จากผู้ตอบแบบประเมิน จานวนทั้งสิ้น 170 คน มีความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ก่อให้เกิด
การสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน คิดเป็นร้อยละ 87.10 และ
กิจกรรมนี้ได้สร้างคุณค่าชุมชนและสังคม คิดเป็นร้อยละ 87.10
ปัญหาและอุปสรรค
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
เพิ่มระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์
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7. โครงการฝึกอบรมภาษาถิ่น และศิลปวัฒนธรรมพืนบ้านล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา และร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
3. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน องค์กรชุมชน วัด และสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้สนใจภายนอก
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
แผน
ผล
- หลักสูตรฝึกอบรมภาษา ศิลปะและ
เดือนพฤศจิกายน 2556
7 มกราคม –
วัฒนธรรม จานวน 13 หลักสูตร
– มิถุนายน 2557
12 กุมภาพันธ์ 2557
- พิธีกินอ้อผญา
12 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

เป้าหมาย

ผล

150 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

427 คน
ร้อยละ 93.00
ร้อยละ 100
ร้อยละ 85.53

การบรรลุ
เป้าหมาย





สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้กับ
นักศึกษา อาจารย์บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้เริ่ม
การอบรม ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 จานวน 13 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 224 คน นอกจากนี้ ยั งได้จั ด พิธีกินอ้อผญา และมอบวุฒิ บัตรส าหรับผู้ จบหลักสู ตรการอบรม
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องพุทธศาสน์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
203 คน จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมครั้งนี้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ก่อให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 93 และโครงการนี้มีประโยชน์ด้านบริการ
วิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ควรจัดในปีต่อไป คิดเป็นร้อยละ 90 ตามอันดับ
หลักสูตรศิลปวัฒนธรรมล้านนา ปี 2557 จานวน 13 หลักสูตร มีดังต่อไปนี้
ลาดับ
หลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน
1 อักษรธรรมล้านนา ขั้นต้น
(อ.เจษฎา อิ่นคา และ อ.ดิเรก อินจันทร์)
จานวน 20 ชั่วโมง
2

อักษรธรรมล้านนา ขั้นสูง
(อ.เจษฎา อิ่นคา และ อ.ดิเรก อินจันทร์)
จานวน 20 ชั่วโมง

3

การจารใบลาน และเขียนพับสา
(พระจตุ พ ล จิ ต ตส◦วโร และ พระศุ ภ ชั ย
ชยสุโภ) จานวน 12 ชั่วโมง
การลงรัก ปิดทองไม้ประกับธรรม
(อ.พุทธิคุณ ก่อกอง) จานวน 12 ชั่วโมง

4

5

7

8

วัฒนธรรมการประกอบอาหารกลุ่มชาติพันธุ์
ลัวะ ไทลื้อ ไทใหญ่ (อ.พรรษา บัวมะลิ)
จานวน 12 ชั่วโมง
วัฒ นธรรมการประกอบอาหารหวานและ
อาหารว่ า งไทยภาคกลาง (ทองหยิ บ
ฝอยทอง ช่อม่วง ปั้นขลิบ)
(อ.สรัสวดี พิมพ์ทอง) จานวน 12 ชั่วโมง
ศิ ล ปะประดิ ษฐ์ งานใบตองและดอกไม้ ส ด
แบบล้านนา (อ.จันทร์สุดารัฏฐาภิปาลโนบาย)
จานวน 12 ชั่วโมง

วัน / เวลา
6-10,13 มกราคม 2557
เวลา 17.00-20.00 น.
14 มกราคม 2557
เวลา 17.00-19.00 น.
18-19 มกราคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
20-21 มกราคม 2557
เวลา 17.00-20.00 น.
22 มกราคม 2557
เวลา 17.00-19.00 น.
1-2 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

จานวน
26 คน

25 มกราคม 2557
8 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
6-7 มกราคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

19 คน

18,25 มกราคม-1,8
กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 13.00-16.00 น.

35 คน

18-19 มกราคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

17 คน
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ลาดับ
หลักสูตร / อาจารย์ผู้สอน
9 ศิ ล ปะการย้ าขาง และจู้ ข าง (การบ าบั ด
อาการปวดเมื่ อ ยแผนล้ า นนา) (พ่ อ ครู
อรรณพ จันทรบุตร) จานวน 12 ชั่วโมง
10 ศิลปะประดิษฐ์ของชาร่วยเพื่องานมงคล
(อาจารย์สุทธิพงศ์ พัฒนวิบูลย์)
จานวน 12 ชั่วโมง
11 ศิลปะการตัดช่อตุงแบบล้านนา
(พ่อครูพลเทพ บุญหมื่น)
จานวน 12 ชั่วโมง
12 ศิลปะการจับจีบผ้าประดับโต๊ะ
(อ.จันทร์สุดา รัฏฐาภิปาลโนบาย)
จานวน 12 ชั่วโมง
14 ศิลปะการเพ้นท์ผ้าและบาติก (อ.จันทร์สุดา
รัฏฐาภิปาลโนบาย) จานวน 12 ชั่วโมง
15 ศิล ปะการฟ้ อ นล้ า นนาประยุ กต์ (ฟ้อ นร่ ม
ฟ้อนวี ฟ้อนขันส้มป่อย ฟ้อนล่องแม่ปิง)
(อ.สุพจน์ ใหม่กันทะ) จานวน 12 ชั่วโมง
16 พิธีกินอ้อผญา และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการ
อบรม

วัน / เวลา
25-26 มกราคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

จานวน
7 คน

25-26 มกราคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

17 คน

1-2 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

16 คน

1-2 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

20 คน

8-9 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
8-9 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-16.00 น.

19 คน

15 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00-12.00 น.

203 คน

25 คน

ปัญหาและอุปสรรค
1. ระยะเวลาการจัดอบรมจากัด หรือบางหลักสูตรจัดในวันเดียวกัน ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่
สามารถสมัครในหลักสูตรที่สนใจอื่นๆ ได้
2. บุคคลภายนอกนารถยนต์เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ หรือหากนาเข้าได้ต้องเสียเวลาในการเจรจา
รปภ. อีกทั้งที่จอดรถยนต์มีจานวนน้อย
3. พิธีกินอ้อผญาจัดในวันราชภาร ผู้ผ่านการอบรมที่ทางานภาครัฐหรือเอกชนไม่สามารถเข้า
ร่วมพิธีได้
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แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรขยายระยะเวลาการอบรมมากขึ้น และไม่ให้วันซ้าซ้อนกัน
2. แนะน าให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมใช้ บ ริ ก ารขนส่ ง สาธารณะ หรื อ หากเป็ น ไปได้ ใ ห้ ใ ช้
รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทาง
3. ทาหนังสือขออนุญาตให้บุคลากรภาครัฐเข้าร่วมพิธีโดยไม่ถือเป็นวันลาหยุดราชการ เนื่องจาก
พิธีจัดเพียงครึ่งวัน
ภาพกิจกรรม
1) หลักสูตรอักษรธรรมล้านนาขั้นต้น

2) หลักสูตรอักษรธรรมล้านนา ขั้นสูง

3) หลักสูตรการจารใบลานและการเขียนพับสา
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4) การลงรักปิดทองไม้ประกับธรรม

5) วัฒนธรรมการประกอบอาหารกลุ่มชาติพันธ์ลัวะ ไทลื้อ ไทใหญ่

6) วัฒนธรรมการประกอบอาหารหวานและอาหารว่างไทยภาคกลาง

7) ศิลปะประดิษฐ์ใบตองและดอกไม้สดแบบล้านนา
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8) ศิลปะการย้าขาง และจู้ขาง (การบาบัดอาการปวดเมื่อยแผนล้านนา)

9) ศิลปะประดิษฐ์ของชาร่วยเพื่องานมงคล

10) ศิลปะการตัดช่อตุงแบบล้านนา

11) ศิลปะการจับจีบผ้าประดับโต๊ะ

12) ศิลปะการเพ้นท์ผ้าและบาติก
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13) ศิลปะการฟ้อนล้านนาประยุกต์

พิธีกินอ้อผญา
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8. โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ข่วงผญา
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อสร้างความเข้าใจและความถูกต้องในข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน
เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การเขียนบทความ พร้อมภาพประกอบ
2. การจัดทาต้นฉบับ
3. การจัดทารูปเล่มเพื่อการเผยแพร่
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนวารสารทางวิชาการ
2. ความพึงพอใจของผู้อ่าน
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

แผน
ผล
เดือนพฤศจิกายน 2556 เดือนพฤศจิกายน 2556 –
– กรกฎาคม 2557
กรกฎาคม 2557

เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

400 เล่ม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ90

400 เล่ม
ร้อยละ 95.12
ร้อยละ 80
ร้อยละ 97.78






ปัญหาและอุปสรรค
ในส่วนของบทความวิจัย ควรมีการเขียนในลักษณะของบทความทางวิชาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ทางคณะผู้ดาเนินการได้แนะนาให้ผู้เขียนบทความเขียนในเชิงพรรณนา ในลักษณะของ
บทความทางวิชาการ

หน้า 76 Annual Report 2014 (October 2013-September 2014)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานประจาปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) หน้า 77

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

9. โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาอุปกรณ์ประกอบรถกระทง
2. จัดทาอุปกรณ์ประกอบขบวนแห่

แผน
พฤศจิกายน 2556

ผล
18 พฤศจิกายน 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนกระทง
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

เป้าหมาย

ผล

7 คณะ/วิทยาลัย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

7 คณะ/วิทยาลัย
ร้อยละ 84.50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90.44

การบรรลุ
เป้าหมาย





สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประสานงานการจัดทากระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงาน
ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 โดยความร่วมมือ
ระหว่างคณะ สถาบัน สานัก ในการดาเนินโครงการร่วมกัน และจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากแบบสอบถาม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้สร้าง
คุณค่าต่อชุมชน/สังคม คิดเป็นร้อยละ 93.00 และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการชี้นาบุคคลากรมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏเชียงใหม่และชุมชน ให้ตระหนักเห็นความสาคัญของประเพณีและศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนความ
สามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 88.50
ปัญหาและอุปสรรค
1. เกิดพายุฝนตกอย่างหนักเป็นเวลานานระหว่างการจัดกิจกรรม ทาให้รถกระทงและริ้ว ขบวน
กระทงเสียหาย เข้าสู่จุดตัดสินไม่ทันตามกาหนดการ
2. รถรั บ -ส่ งนั กอาจารย์ บุ คลากร และนักศึกษาผู้ เข้าร่ว มขบวนเดินทางกลั บมหาวิทยาลัยไม่
เพียงพอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. ควรตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่ วงหน้า หากคาดการณ์ว่าจะมีพายุฝนควร
ใช้วัสดุบนรถกระทงที่สามารถกันน้าได้ และเตรียมอุปกรณ์สาหรับกันฝน อาทิ เสื้อกันฝน ร่มกันฝนให้แก่
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวน
2. ควรจัดเตรียมรถยนต์ของมหาวิทยาลัย ทั้งรถตู้ รถบัสให้เพียงพอต่อจานวนผู้ร่วมเดินในขบวน
ภาพประกอบ
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11. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านล้านนาศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. เพื่ออนุรักษ์เอกสารโบราณและใบลาน
กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
3. นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การอนุรักษ์เอกสารโบราณและใบลาน
2. พัฒนาข้อมูลห้องนิทรรศการต่าง ๆ ให้
เป็นสากล
3. ซ่อมแซมและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดแสดงในแต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์

แผน
เดือนพฤศจิกายน 2556–
สิงหาคม 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนา
2. ความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชมสถาบันล้านนา
3. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
4. ร้อยละของการเบิกจ่าย

ผล
เดือนพฤศจิกายน 2556–
สิงหาคม 2557

เป้าหมาย

ผล

1,200 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

3,307 คน
ร้อยละ 94.20
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย





สรุปผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ 2557 ได้มีการจัดซื้อและตกแต่งส่ วนของนิทรรศการเพิ่มเติม รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ครุภัณฑ์สาหรับเก็บใบลาน จานวน 4 ใบ คือ หีบธรรมเก็บใบลานแบบฝาตัด จานวน
2 ใบ และหีบธรรมเก็บใบลานแบบฝาสูง จานวน 2 ใบ
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2. ครุภัณฑ์ตู้สาหรับจัดแสดง จานวน 2 ตู้ เพื่อจัดแสดงในส่วนผ้ากลุ่มชาติพันธ์
3. การจัดทาเครื่องประดับสาหรับกลุ่มชาติพันธ์ คือ เครื่องประดับไทยวน เครื่องประดับไท
ลื้อ เครื่องประดับไทใหญ่ เครื่องประดับไทลาว และเครื่องประดับไทเขิน
4. ซ่ อ มแซมรู ป ภาพโบราณและจั ด ท ากรอบรู ป ภาพโบราณ เพื่ อ ตกแต่ ง บริ เ วณห้ อ ง
พิพิธภัณฑ์และทางเดินของอาคารเทพรัตนราชสุดา
5. จัดทาป้าย พร้อมงานพิมพ์ ออกแบบและแปล เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
6. ปรับปรุงห้องหมอเมือง ได้มีการจัดซื้อยาแผนโบราณ สมุนไพรและวัสดุอุปกรณ์ และ
จัดทาข้อมูลเพื่อบรรยายสรรพคุณสมุนไพรแต่ละชนิด
7. จัดทาห้องเกียรติยศ โดยได้จัดทากรอบรูปของอธิการบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ได้จัดบอร์ดนิทรรศการ ข้อมูลมหาวิทยาลัยทั่วไปและป้ายภาพ
ปัญหาและอุปสรรค
หาช่างในการจัดทาและซ่อมแซมค่อนข้างยาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ขอผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูล
ภาพกิจกรรม
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11. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับ
ท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
3. เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสานึกความเป็นไทยผ่านการแต่งกายพื้นเมือง
4. เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน
5. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
6. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาล้านนา (คาเมือง)
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. เข้าร่วม/ดาเนินกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
2. จัดทาวารสารสถาบันล้านนาศึกษา
3. จัดนิทรรศการ/ซุ้มแสดงความยินดี/ป้าย
ในวันสาคัญ ฯลฯ
4. การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะ
การแต่งกายด้วยผ้าเมือง
5. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ล้านนา

แผน
เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

ผล
เดือนตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนเอกสารชุดความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
3. จานวนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

ผล

5 ครั้ง
400 ฉบับ

7 ครั้ง
600 ฉบับ

การบรรลุ
เป้าหมาย



1 ครั้ง

1 ครั้ง
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ตัวชี้วัด
4. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. ร้อยละของงานที่เสร็จทันเวลา
7. ร้อยละของการเบิกจ่าย

เป้าหมาย

ผล

100 คน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

100 คน
ร้อยละ 92.20
ร้อยละ 82
ร้อยละ 77.60

การบรรลุ
เป้าหมาย





สรุปผลการดาเนินงาน
1. เข้าร่วม / ดาเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
1) ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติชาดกเขาวงกตต๋ามผาง
ปะตี๊ดบูชาพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา พระบาทพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเจ็ดลิน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน
2557
2) ร่วมมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณท่าน พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
เนื่องในงานทาบุญอายุวัฒนะมงคลครบ 88 ปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20
ธันวาคม 2557
3) ร่วมมุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่จากพระสงฆ์ท รงสมณสักดิ์พระเถรานุเถระในจังหวัด
เชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจาปีพุทธศักราช 2557 พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์
ธรรมไชย อธิการบดี เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 2 – 3 มกราคม 2557
4) ร่ ว มพิ ธี ส มโภชใหญ่ ห ออิ น ทขี ล เสาหลั ก เมื อ งเชี ย งใหม่ แ ละพิ ธี ม หาพุ ท ธาภิ เ ษกเทวา
ภิเษกพระกริ่งหลวงอินทขีล ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
5) ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (ตั้งธรรมหลวง
นานาชาติ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราช และครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
6) ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดผาลาด ในงาน "เข้ากรรมรุกขมูล เสริมบุญเสริมบารมี
บู ร ณะยอดพระธาตุ เ จ้ า เจดี ย์ วั ด สกทาคามี ผ าลาดวนารามและท าบุ ญ พระทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี "
ณ วัดสกทาคามี (วัดผาลาด) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
7) ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาในกิจกรรม "ปล่อยปลา
คืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
8) มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัว พ่อครูคา กาไวย์ ศิ ลปินแห่งชาติ ประจาปี
พ.ศ. 2535 สาขาศิลปะการแสดง ณ บ้านพ่อครูคา กาไวย์ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6
มีนาคม 2557
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9) ร่วมพิธีลงเสาเอก อาคารสานักงานพุทธมณฑลและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม่ ณ บ้านโป่งกุ่ม อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2557
10) ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ในพิธี
เปิดบ้านศิลปินแห่งชาตินางบัวซอน ถนอมบุญ ณ อาเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2557
11) ร่วมงานประเพณีบูชาเสาอินทขีล ประจาปี 2557 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
12) ร่วมงานพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจาปี 2557 ณ หน่วยประตูช้างเผือก จังหวัด
เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557
13) ร่วมมุฑิตาสักการะเยี่ยมอาการอาพาธของท่านพระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต (ครูปัญญา
วชิระ) เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง(หัวข่วง) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
2. จัดทาวารสารสถาบันล้านนาศึกษา
สถาบันภาษาฯ ได้จัดทาวารสารสถาบันล้านนาศึกษา ในปีนี้ได้จัดทา 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 และฉบับตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2557
3. จัดนิทรรศการ / ซุ้มแสดงความยินดี /ป้ายในวันสาคัญ ฯลฯ
ได้ มี ก ารจั ด ท าป้ า ยเฉลิ ม ฉลองวั น พระราชสมภพ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี และซุ้มประตูป่ายี่เป็ง เนื่องในงานประเพณียี่เป็ง
4. การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแต่งกายด้วยผ้าเมือง
การรณรงค์และประกวดการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 8
สิ งหาคม 2557 ณ ศาลาร่ มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ มีผู้ ได้รับรางวัลซึ่ งเป็นตัวแทนจาก
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จานวน 35 คน รายชื่อดังต่อไปนี้
ประเภทอาจารย์/บุคลากร
1) รศ. ดร. เกตุมณี มากมี
2) นางสาวอานวยพร ไชยวงศ์
3) อาจารย์วลัยพร สุพรรณ
4) นางสุนีย์ ทองอินทร์
5) ดร. กฤษฎา บุญชม
6) รศ. ดร. วิไลพร ลักษมีวาณิชย์
7) นางสุภาพร ปิลันธนดิลก
8) อาจารย์เมษา มหาวรรณ์
9) ดร. กันยารัตน์ รินศรี

คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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10) นางสาวนิติกาญจน์ เซงคะแส
11) อาจารย์เบจมาส อินทรส
12) นางสาวอักษรา บุษบรรณ์
13) อาจารย์ตุลยนุสรณ์ สุภาษา
14) นางศศิภา มหาดิลก
15) ผศ. ดร. อโนดาษ์ รัชเวทย์
16) นางสาวอัญชลา ทามัน
17) นางศุภกัญญา เพชรบุรี
18) นางชนิตา อิศรเสนา
19) นางสาวมะลิ หาญปราณี
20) นางสาวอันสุดารี กันทะสอน
21) นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว
22) นางสาวแสงพะยอม พรมมิเทศ
23) ผศ. ดร. เสาวภา ศักยพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดี
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทนักศึกษาชาย
24) นายอธิศักดิ์ บุญมี
25) นายมงคลชัย เฟื่องฟู
26) นายพงศธร สุภศร
27) นายจตุรพงษ์ ศรีวิชัย
28) นายพิรศิษฐ์ วงค์อ้าย
29) นายพงศธร อินบุตร

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทนักศึกษาหญิง
30) นางสาวเจนจิรา ไชยวงค์สิงห์
31) นางสาวโสภาพรรณ ชุ่มหมื่น
32) นางสาววันเพ็ญ สายแจ้
33) นางสาวสัญชนัส เชียงคา
34) นางสาวจุฑามาศ คายอง
35) นางสาวพฤกษา ปิ่นพรหม

คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ

หน้า 86 Annual Report 2014 (October 2013-September 2014)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
1) สถาบั น ภาษาฯ ได้นานักศึกษาชมรมรั ก ษ์ภ าษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ณ โรงเรียนจักรคาคณาทร
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โดยมีโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน และโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน
เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปะการแสดง
2) เข้า งานพิธีอัญเชิญน้าสรงพระราชทานร่ว มสื บสานประเพณีเ ตียวขึ้น ดอยสุ เ ทพ
ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เนื่องในวันวิสาขบูชา
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ด้วยกิจกรรมดังกล่าว ดาเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ก าหนดเวลาของกิ จ กรรมตามประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใ ห้ มี ช่ ว งเวลาที่
ครอบคลุม และไม่ระบุวัน เดือน ปี ทั้งนี้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ที่หน่วยงานภายนอกการดาเนินงาน
ภาพกิจกรรม

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ในประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติชาดกเขาวงกตต๋ามผางปะตี๊ดบูชาพระเจดีย์
เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา พระบาทพระเจ้าอยูห่ ัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเจ็ดลิน จังหวัดเชียงใหม่
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มุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณท่าน พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เนื่องในงานทาบุญอายุวัฒนะมงคล
ครบ ๘๘ ปี ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

มุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่จากพระสงฆ์ทรงสมณสักดิ์พระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี เป็นประธาน

พิธีสมโภชใหญ่หออินทขีลเสาหลักเมืองเชียงใหม่และพิธีมหาพุทธาภิเษกเทวาภิเษกพระกริ่งหลวงอินทขีล
ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก (ตั้งธรรมหลวงนานาชาติ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
๘๖ พรรษามหาราช และครบรอบ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่
ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
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งานทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดผาลาด ในงาน "เข้ากรรมรุกขมูล เสริมบุญเสริมบารมี บูรณะยอดพระธาตุเจ้าเจดีย์
วัดสกทาคามีผาลาดวนารามและทาบุญพระทอดผ้าป่าสามัคคี" ณ วัดสกทาคามี (วัดผาลาด) จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาในกิจกรรม "ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์"
ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัว พ่อครูคา กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๓๕
สาขาศิลปะการแสดง ณ บ้านพ่อครูคา กาไวย์ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีลงเสาเอก อาคารสานักงานพุทธมณฑลและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ณ บ้านโป่งกุ่ม อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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แสดงความยินดีกับแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง
ในพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาตินางบัวซอน ถนอมบุญ ณ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เดินขึ้นดอยสุเทพและเผยแพร่ศลิ ปะการแสดง ในงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

งานประเพณีบูชาเสาอินทขีล ประจาปี 2557 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

งานพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจาปี 2557 ณ หน่วยประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

มุฑิตาสักการะเยี่ยมอาการอาพาธของท่านพระครูสุวัตถิ์ปญ
ั ญาโสภิต (ครูปัญญาวชิระ) เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง(หัวข่วง)
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การรณรงค์และประกวดการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจาปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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12. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
บ้านแม่กาปอง อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมตลอดจนแรงขับเคลื่อนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
3. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนในชุมชนบ้านแม่กาปอง
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
เดือนตุลาคม 2556 – เดือนตุลาคม 2557
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผล
เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2557
เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

50 คน

76 คน



4.00

4.32



ผลการดาเนินงาน
การอบรมเสริ มสร้ างศัก ยภาพในการอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติและศิล ปกรรม วันที่ 15
สิ งหาคม 2557 ณ ห้ องประชุมเอื้องไอยเรศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่
วิทยากรแนะน าเกี่ยวกับวิธีการเก็บ ข้อมูลด้ว ยการสังเกต สัมภาษณ์ชาวบ้าน และแนวคิดการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษา ตามหัวข้อที่กาหนด โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้พบปะ
พูดคุยกับเพื่อนในสาขา และคณะอื่น ๆ
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ภายหลั ง การอบรม ได้ มี ก ารลงพื้ น ที่ เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล ส าหรั บ จั ด ท าโครงการจั ด การฟื้ น คื น
แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ บ้านแม่กาปอง อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ตามกลุ่มที่ได้กาหนดไว้
จากนั้ น มี การน าเสนอผลการดาเนินโครงการจัดการแหล่ งธรรมชาติและศิล ปกรรมในชุมชน
ในวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องคา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
ปัญหาและอุปสรรค
การใช้งบประมาณกับการเปิด – ปิดภาคเรียนตามปฏิทินประชาคมอาเซียน ไม่สอดคล้องกัน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การปรับช่วงระยะการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับการเปิด– ปิดภาคเรียนตามปฏิทินประชาคม
อาเซียน
ภาพกิจกรรม
การอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
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การลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลสาหรับจัดทา
โครงการจัดการฟื้นคืนแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน
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การนาเสนอผลการดาเนินโครงการจัดการแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบวิเทศสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
สถาบั น ภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่ อพัฒ นาระบบวิเทศสั มพันธ์
ให้มีประสิทธิภาพ จานวน 9 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสเรียนรู้และ
ก้าวทันโลกในยุคไร้พรหมแดนเป้าหมาย
4. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และขยายความร่วมมือและเครือข่ายกับสถาบันทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
5. เพื่อดาเนิ น การติดต่อประสานงานเรื่องการต่างประเทศอันเป็นการสนับสนุนคณะ /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
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ สร้ า ง
ความสั มพัน ธ์กับ มหาวิทยาลั ยนานาชาติที่ลงนามข้อตกลง
MOU และสร้างเครือข่ายใหม่
1.2 โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย
นานาชาติ (Exchange Student Program)

แผน
ตุลาคม 2555กันยายน 2556

ผล
ตุลาคม 2555กันยายน 2556
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กิจกรรม
1.3 อาจารย์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เดิ น ทางไป
ปฏิบัติงานสอนในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย
1.4 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสาหรับ
แขกต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ลงนาม
ข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่
2. จานวนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน
3. จานวนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินทาง
ไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ
4. จานวนคณะที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
5. จานวนของที่ระลึกสาหรับแขกชาวต่างประเทศ
6. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
7. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

แผน

ผล

เป้าหมาย

ผล

10 ครั้ง

8 ครั้ง

การบรรลุ
เป้าหมาย
X

100 คน
2 คน

211 คน
2 คน




30 คณะ
23 คณะ
300 ชิ้น
333 ชิ้น
ต.ค. 56 –
ต.ค. 56 –
ก.ย. 57
ก.ย. 57
ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.27

X




สรุปผลการดาเนินงาน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินการโครงการแต่ละโครงการ
ตลอดปีงบประมาณซึ่งมีทั้งการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์สานความร่วมมือ เดินทางไปลงนามความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นิเทศนักศึกษาฝึกงานด้านการโรงแรม รับรอง
แขกชาวต่างประเทศ และดูแลนั กศึกษาโครงการแลกเปลี่ ยนในเรื่องของความเป็นอยู่ การเรียน และ
การให้บริการต่างๆ กับอาจารย์และนักศึกษานานาชาติ ขอรายงานดังต่อไปนี้
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1.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปของผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
นานาชาติที่ลงนามข้อตกลง MOU และสร้างเครือข่ายใหม่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ
สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปร่วมฉลองครบรอบ 42 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แห่งชาติซินหยี ณ ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2556
2) อาจารย์ ดร.กิตติยา ชูวิทย์เจริญกิจและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน รวมทั้งหมด 11 คน
ได้รับทุนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูหนาวของมหาวิทยาลัยครูฉงชิ่ง ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
3) อาจารย์ ดร.ดุ ษฎี รังสี ชัช วาล ผู้ ช่วยคณะบดีคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์และ
นางสาวลวัณรัตน์ บู ทะ ผู้จัดการบ้ านนานาชาติ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปคัดเลือกนักศึกษา
โครงการถวายทุ น การศึ กษาแก่ ราชอาณาจั กรกั ม พู ช าด้ านตามแนวพระราชดาริของสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม
2557
4) อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์และอาจารย์ศุภทัต แดงเครื่อง นานักศึกษา จานวน 11 คน
เข้ า ร่ ว มโครงการ Student Exchange Program ณ National Chin-Yi University of Technology
ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2557
5) รองศาสตราจารย์ น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีและอาจารย์วรพล วัฒนเหลือง
อรุ ณ ประธานหลั ก สู ต รการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม เดิ น ทางไป Budapest Business School,
College of Commerce, Cartering and Tourism (BBS, CCCT) ประเทศฮังการี เพื่อนิเทศการฝึกงาน
ของนักศึกษาและประสานความสัมพันธ์ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือ ในระหว่างวันที่
24-30 พฤษภาคม 2557
6) รองศาสตราจารย์ น.สพ. ศุภ ชัย ศรี ธิวงค์ รองอธิการบดี และ ดร. บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ The Academy
of Economic Studies of Bucharest ประเทศโรมาเนี ย ในระหว่างวัน ที่ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน
2557
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ เดินทางไปเข้า
ร่วมกิจ กรรม MICE Academic Exchange Program ณ ประเทศไต้ห วัน โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไมซ์ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาอื่นๆ
กับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2557
8) อาจารย์ ดร.กิตติยา ชูวิทย์เจริญกิจและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน รวมทั้งหมด 16 คน
ได้รับทุนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยครูฉงชิ่ง ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 18-29 มิถุนายน 2557
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9) อาจารย์ภาวนา เพ็ชรพราย อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาเกาหลี เดินทางไปเข้าร่วมการ
สั ม มนาอบรมการสอนภาษาเกาหลี ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ร ะดั บ นานาชาติ ประจ าปี 2014 ณ
สถาบันการศึกษาภาษาเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
2557
1.2 โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษากั บ มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ (Exchange Student
Program)
นักศึกษานานาชาติ จานวน 211 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) มหาวิ ท ยาลั ย ชนชาติ ก วางสี สาธารณรัฐ ประชาชนจี น จ านวน 41 คน เข้ าศึ ก ษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงมิถุนายน 2557
2) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระดั บ ปริ ญ ญ าตรี สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
(ภาคภาษาไทย) มหาวิท ยาลั ย ชนชาติ ก วางสี สาธารณรัฐ ประชาชนจี น จ านวน 21 คน เข้ าศึ 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 สาขาวิ ชาภาษาไทย Yunnan Normal
University Business School สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน จ านวน 36 คน เข้ าศึ ก ษา ณ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
5) นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี 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 สาขาวิช าภาษาไทย มหาวิทยาลั ยหงเหอ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จานวน 9 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม
2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556
7) นักศึกษาแลกเปลี่ย นระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ ปุ่น จานวน
2 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
8) นั กศึกษาแลกเปลี่ย นระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิทยาลั ยชิกะ ประเทศญี่ ปุ่น จานวน
1 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557
9) นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น จานวน 2 คน
เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

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
เซ็นทาราดวงตะวัน ระหว่างเดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556
11) นั ก ศึ ก ษาทุ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา จานวน 11 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา
2556
12) นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งประเทศ ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี จ านวน 32 คน เข้ า ศึ ก ษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556
13) นั กศึกษาต่างชาติ ระดับปริญ ญาโท จานวน 14 คน เข้าศึกษา ณ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556
14) นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก National Chin-Yi University of Technology
ประเทศไต้ ห วั น จ านวน 11 คน เดิ น ทางมาเข้ า ร่ ว มโครงการ NCUT-CMRU Summer Training
Program ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13-25 กรกฎาคม 2557
1.3 อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านสอน ณ มหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จานวน 2 คน ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อพันธุ์ นาคบุบผา ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย เดินทางไปปฏิบัติงานสอน
ภาษาไทย ณ Beijing Foreign Studies University (BFSU) สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กันยายน 2556 - 30 มิถุนายน 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
2) อาจารย์สุชาดา เกียรติยุทธชาติ อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานสอน ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม – ธันวาคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
1.4 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสาหรับแขกต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
จานวน 23 คณะ
1) ผู้ อ านวยการจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA) และ
คณะ เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และขอพบคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ แ ละอาจารย์ อ าสาสมั ค รเกาหลี ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านสอน ณ หลั ก สู ต รวิช าภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556
2) คณะผู้ เชี่ ย วชาญจาก Sam Houston State University สหรัฐ อเมริ ก า จ านวน
5 คน เดิ น ทางมาบรรยายพิ เศษ หั ว ข้อ "Publishing Your Research Article : Journal Reviewers'
Recommendations" และ หั ว ข้ อ "Developing and Sustaining a Master's Program" ในระหว่ า ง
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วัน ที่ 8-10 ตุ ล าคม 2556 ณ ห้ องสบั น งา คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
เชียงใหม่
3) Prof. Kim Donghuan ผู้ เชี่ยวชาญจาก Hansung University สาธารณรัฐ เกาหลี
เดินทางมาเยี่ยมเยียนสาขาวิชาเกาหลี ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2557
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับ Zhongji
Industrial Investment Co., Ltd. ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556
5) งาน เลี้ ย งต้ อ น รั บ Mr. Qian Zhengyu แ ล ะ Ms. Zhou Meiyao อ าจ ารย์
แลกเปลี่ ย นจากมหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศปั ก กิ่ ง ที่ เ ดิ น ทางมาปฏิ บั ติ ง านสอนภาษาจี น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556
6) คณะผู้เชี่ย วชาญจากประเทศอิตาลี จานวน 4 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ เชียงใหม่และขอเข้าพบคณะผู้บริหารและอาจารย์ เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
วิชาการกับคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์ภาษาและ
วัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2556
7) Mr. Zhang Fulin, Director of Student Affair Office และคณะ จ านวน 4 คน
จากมหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาพบคณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสอง
มหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556
8) รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยม
เยือนและแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น เกี่ย วกับ โครงการความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลั ย ณ ชั้น 2
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 มกราคม 2557
9) รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Osaka Kyoiku University
และ Kyoto University of Education ประเทศญี่ ปุ่น ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและพบปะ
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาศิษย์เก่า ในโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ
ห้องรับ รอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 13 มกราคม
2557
10) Dr. Hyung-Shik Jungและคณะจาก Chosun University, Dr. Jae-Whak Roh
และค ณ ะจาก Hansung University, Dr. Lee Byung-Doแล ะค ณ ะจาก Hankuk University of
Foreign Studies เดิ น ทางมาร่ ว มงานวั น "สามหนึ่ ง " เกาหลี เดย์ เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม ฉลองวาระแห่ ง
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ความสัมพันธ์ 56 ปี ไทย-เกาหลี โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 เดือน 1 ของทุกปี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11) Prof. Noriko Kodama คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ Prof. Hajime Hirai และคณะ
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น จานวน 4 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมีความประสงค์จะขอเข้า
พบครธผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2557
12) นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
(UPNYK) ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย จ านวน 12 คน เดิ น ทางมาแลกเปลี่ ย นภาษาและวั ฒ นธรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการ Passage to ASEAN (P2A) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง
มหาวิท ยาลั ย ในประเทศอาเซี ย นที่ ดาเนิ น การขึ้ น เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มก้ าวเข้ าสู้ ป ระชาคมอาเซี ย น
ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2557
13) Mr. Jeroen Schedler เดิ น ทางมาเข้ า พบคณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดาเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้เข้าร่วมโครงการ
Passage to ASEAN (P2A) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนร่วมกัน ในวันที่
4 เมษายน 2557
14) Dr. Alinah Binti Abdul Aziz และ Dr. Samuel Kirkland วิท ยากรผู้ เชี่ยวชาญ
จาก สถานฑู ต สหรั ฐ อเมริ ก า เดิ น ทางมาบรรยายพิ เศษให้ กั บ คณาจารย์ ห ลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน
2557
15) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ มหาวิท ยาลั ย รังสิ ต และมหาวิท ยาลั ย
มหาสารคาม จั ด งานสั ม มนา 2 nd Passage to ASEAN Partner Meeting โดยมี ผู้ เข้าร่ว มประชุม 20
มหาวิทยาลัยจาก 8 ประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและวิชาการระหว่างกัน ใน
ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน ณ โรงแรมฟูรามา จ.เชียงใหม่
16) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยาย
พิ เศษหั ว ข้ อ "ทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่ น ด้ านการศึ ก ษา : ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาและระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในเขตภาคเหนื อ " โดยท่ า นกงสุ ล ใหญ่ ญี่ ปุ่ น ณ นครเชี ย งใหม่
Mr. Akihiko Fujii พร้อมพิธีเปิดศูนย์ภ าษาและวัฒ นธรรมญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์
ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Mr. Akihiko Fujii กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชิกะ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารจตุราคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
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17) นักศึกษาและอาจารย์จาก Indiana State University สหรัฐอเมริกา เดินทางมา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ นั ก ศึ กษาหลั กสู ตรดนตรี คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ในระหว่างวัน ที่
13-18 กรกฎาคม 2557
18) Prof.Dr. Byung-Do Lee และคณะจาก Hankuk University of foreign studies
เกาหลี เดิน ทางมาเยื อ นมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชียงใหม่ เพื่อ เยี่ยมเยือนและเข้าพบคณะผู้ บ ริห ารและ
อาจารย์ ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ เพื่ อเชื่อมสั ม พั นธ์ส านความร่ว มมื อระหว่างสองมหาวิท ยาลั ย
ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2557
19) Ms. Yue Guiying อาจารย์จาก Yunnan Normal University Business School
สาธารณรัฐประชาชนจีน เดิน ทางมาส่งคณะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน จานวน 53 คน เพื่อศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
20) คณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน
จานวน 24 คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขอเข้าพบคณะผู้บริหารและอาจารย์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อริเริ่มความร่วมมือใหม่เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ ยนนักศึกษาระหว่างกัน
ในวันที่ 2 กันยายน 2557
21) คณะผู้ บ ริห ารและนั กศึ ก ษาจาก Kyoto Kacho University ประเทศญี่ ปุ่ น รวม
8 คน เดิน ทางมาเยื อนและลงนามความร่ว มมือด้านวิช าการร่วมกันและเข้าร่ว มกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
ทางด้านวัฒนธรรมกับนักศึกษาสาขาญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 57
22) อาจารย์ Torano Shigeru จาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือน
และเข้าร่ ว มกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นทางด้ านวัฒ นธรรมกั บ นั กศึ กษาสาขาญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2557
23) งานเลี้ยงต้อนรับ Ms. Wang Shuai และ Ms. Gao Feng อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ภาษาต่ า งประเทศปั ก กิ่ ง Ms. Wang Runfang อาจารย์ อ าสาสมั ค รชาวจี น และ
Ms. Lu Danni อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน ที่เดินทางมาปฏิบัติงาน
สอน ณ หลั ก สู ต รภาษาจี น คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2557 ในวัน ที่
6 กันยายน 2557
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากคณะผู้บริหารชุดใหม่ มีนโยบายชะลอการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อลงนาม
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติ ทาให้จานวนครั้งในการเดินทางเป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหา
ควรจัดทาโครงการสร้างเครือข่ายใหม่กับมหาวิทยาลัย/สถาบันนานาชาติเพิ่มเติม
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ภาพกิจกรรม
การต้อนรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย
งานวัน "สามหนึ่ง" เกาหลีเดย์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระแห่งความสัมพันธ์ 56 ปี ไทย-เกาหลี

พิธีเปิดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

งานสัมมนา 2 nd Passage to ASEAN Partner Meeting
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2. การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยชิกะ
ประเทศญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น
3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยชิกะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2. การแข่งขันกีฬา

แผน
ธันวาคม 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะอาจารย์และ
นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม
3. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

ผล
12-18 ธันวาคม 2556

แผน

ผล

50 คน
ร้อยละ 80

52 คน
ร้อยละ 80

การบรรลุ
เป้าหมาย



ร้อยละ 80

ร้อยละ 67.92



สรุปผลการดาเนินงาน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สั มพั น ธ์ระหว่างมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่กับ มหาวิทยาลั ยชิกะ ประเทศญี่ ปุ่ น ณ โรงยิม เนเซีย ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ จานวน 135 คน
ก่อนการแข่งขันกีฬา มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม จานวน 2 รายการ ได้แก่ การสาธิตศิลปะการต่อสู้
มวยไทย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการสาธิตศิลปะการต่อสู้ (Kendo) โดยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชิกะ
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การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภทกีฬา คือ บาสเกตบอลหญิง วอลเล่ย์บอล
หญิงและฟุตบอลชาย
ภาพกิจกรรม
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3. โครงการนานักศึกษานานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น
3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาต่างชาติที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การแข่งขันกีฬา
2. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

แผน
ตุลาคม 2555-กันยายน
2556

ผล
25-26 มกราคม 2556

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

120 คน

96 คน

การบรรลุ
เป้าหมาย
×

2) ร้อยละของผลการดาเนินกิจกรรม

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80



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. ชักคะเย่อทีมผสม
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 ชักคะเย่อทีมผสม วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม วิ่งผลัดสามขา
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
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ภาพกิจกรรม
การประกวด Mr.&Miss International Sports และการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ

การแข่งขันกีฬานานาชาติ
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4. โครงการสัมมนาสาหรับผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ชาวต่างประเทศมีความเข้าใจอันดีในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย งาน
วิชาการ การประเมินผล
2. เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์ช าวต่ างประเทศและผู้ ที่ เกี่ยวข้อ งได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
อภิปรายปัญหา และข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร อาจารย์และคณะทางานของมหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และอาสาสมัครชาว
ต่างประเทศ จานวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์และอาสาสมัครชาวต่างประเทศมีความเข้าใจอันดีในการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้ข้อสรุปในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายอุปสรรค
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
มีนาคม 2557

ผล
มิถุนายน 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

1. จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

17 คน
ร้อยละ 80

13 คน
ร้อยละ 93.26

การบรรลุ
เป้าหมาย
X
√

สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ 2557 จัดขึ้น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมพิมนารา โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา
ซึ่งจากการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากร
ไทยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และอาจารย์ชาวต่างประเทศจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และ
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนของหน่วยงาน การทางานร่วมกันในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคที่เ กิดขึ้นในการเรียนการ
สอน และการปฏิบั ติหน้ าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
ระหว่างอาจารย์ไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ และข้อเสนอแนะในการทางานร่วมกัน ทาให้เกิดความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อาจารย์ไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ และสนับสนุนให้
อาจารย์ชาวต่างประเทศได้มีส่วนช่วยในการพัฒนานักศึกษาและระบบมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการเตรียม
ความพร้ อ ม การปรั บ ปรุ งและการพั ฒ นาในการจั ด การเรี ย นการสอน และการท างานร่ ว มกั น ให้ มี
ประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่ได้รับความร่วมมือในการส่งตัวแทนคนไทยเข้าร่วมการประชุมจากบางหน่วยงาน
แนวทางแก้ไขปัญหา
ติดตามเอกสารและประสานหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ได้รับแจ้งว่ามีแต่อาจารย์ชาวต่างประเทศเข้าร่วม
ภาพกิจกรรม
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5. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหารวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น
3 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายความร่วมมือ
4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
กลุม่ เป้าหมาย
นักศึกษานานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 100 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การแข่งขันกีฬา
2. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

แผน
สิงหาคม 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะอาจารย์และ
นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
4. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย

ผล
27 สิงหาคม 2557

เป้าหมาย

ผล

100 คน
ร้อยละ 80

109 คน
ร้อยละ 85

การบรรลุ
เป้าหมาย
√
√

1 วัน
ร้อยละ 80

1 วัน
ร้อยละ 80

√
√

สรุปผลการดาเนินงาน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒ นธรรม ได้ดาเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาและเทศกาลอาหารวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในจังหวัด
เชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วม
โครงการ จานวน 109 คน
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การแข่งขันกีฬาและเทศกาลอาหารวัฒ นธรรมนานาชาติ ฯ ในครั้งนี้ มีนั กศึ กษานานาชาติจาก 4
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การแข่งขันมีทั้งหมด 9 ประเภทกีฬา คือ
1. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชายคู่
2. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่
3. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคู่ผสม
4. การแข่งขันแบดมินตันชายคู่
5. การแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่
6. การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม
7. วิ่งเปรี้ยวทีมผสม
8. ชักกะเย่อทีมผสม
9. ปิดตาตีปี๊บ
10. วิ่งผลัดกระสอบทีมผสม
สรุปผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพกิจกรรม
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา /บุคลากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมประเทศอาเซียน
โดยมุ่งเน้น 3 ประเทศคือลาว พม่า และกัมพูชา
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา/บุคลากรมีวิธีคิด และวิธีมองที่ถูกต้อง เหมาะสมเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านอาเซียน
3. เพื่ อให้ นั กศึก ษา/บุ ค ลากรมีค วามเข้าใจเกี่ย วกับ การสื่ อสารข้ามวัฒ นธรรม อั นได้ นาไปสู่
ความสามารถปรับตัวกับการทางานในระดับอาเซียนและนานาชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะครุศาสตร์,
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนานาชาติ คณะละ 18 คน รวม
108 คน
2. บุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะครุศาสตร์,
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนานาชาติ คณะละ 6 คน รวม
36 คน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม
2. กิจกรรมฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจทางสังคม
เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
3. กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ
ประเทศเป้าหมาย

แผน
พฤศจิกายน 2556มีนาคม 2557

ผล
พฤศจิกายน 2556มีนาคม 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2 . ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ ความรู้ ค วาม

144 คน
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
230
ร้อยละ 85.75

การบรรลุ
เป้าหมาย



เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถที่จะ
ทางานในบริบทอาเซียนและสากลมากขึ้น

ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
ร้อยละ 87.91

การบรรลุ
เป้าหมาย


สรุปผลการดาเนินงาน
สานั กงานวิเทศสั มพั น ธ์ สถาบั น ภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้ดาเนินโครงการโดยรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร จากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ , คณะวิ ท ยาการจั ด การ, คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ โดยแบ่งเป็น
นักศึกษาคณะละ 18 คน รวม 108 คน และบุคลากร คณะละ 6 คน รวม 36 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม จานวน 80 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ ม
ภาษาลาว 2) กลุ่มภาษาพม่า 3) กลุ่มภาษากัมพูชา นักศึกษาและบุคลากรจะต้องเข้าร่วมการอบรมอย่าง
น้อย 80% จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาในการไปศึกษาดูงานในประเทศเป้าหมาย
2. กิจกรรมฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจทางสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้าน
2.1 ฟั งบรรยายหั วข้อ “ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ อาเซียนของ
นั กศึ กษาและบุ คลากร ระดับอุดมศึ กษา” โดยวิทยากรจากกรมอาเซียน กระทรวงต่ างประเทศ จานวน 3
ชั่วโมง
2.2 ฟังบรรยายหั วข้อ “เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน”
โดย ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ จานวน 3 ชั่วโมง
3. กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเป้าหมาย
3.1 นักศึกษาและบุคลากร จานวน 34 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ณ มหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2557
3.2 นักศึกษาและบุคลากร จานวน 25 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ณ มหาวิทยาลัยเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2557
3.3 นักศึกษาและบุคลากร จานวน 24 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ณ มหาวิทยาลัย Biul Bright University ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2557
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ปัญหาและอุปสรรค
1. ระยะเวลาในการจัดโครงการอบรมภาษาสั้นเกินไป
2. เนื่องจากนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติหยุดภาคเรียนไม่ตรงกันทาให้
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับการอบรมทิ้งระยะห่างมากเกินไปทาให้นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมโครงการ
3. ในการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเป้าหมายใช้เวลาเดินทางมากเกินไปทาให้เวลา
ทากิจกรรมแลกเปลี่ยนมีค่อนข้างน้อย
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการอบรมภาษาในครั้งต่อไปให้มากขึ้นกว่าเดิม
2. ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาทุกคณะจะเปิดเทอมพร้อมกันในเดือนสิงหาคม 2557 ทาให้
การจัดกิจกรรมไม่มีปัญหาเรื่องการหยุดภาคเรียนไม่ตรงกัน
3. เนื่องจากการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศใช้เวลามาก นักศึกษาควรเตรียมกิจกรรม
ที่จะไปแลกเปลี่ยนให้พร้อมและตรงต่อเวลา
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม
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กิจกรรมฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจทางสังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุภาณุวงศ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน้า 122 Annual Report 2014 (October 2013-September 2014)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

กิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ณ มหาวิทยาลัย Biul Bright University ราชอาณาจักรกัมพูชา
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7. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ไป
แลกเปลี่ยน
2. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารข้ามวัฒ นธรรมที่เหมาะสมเอื้ออานวยต่อการ
ทางานในระดับสากลหลังสาเร็จการศึกษา
3. เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 2 คน และนักศึกษาจาก Sam Huston
State University จานวน 15 คน
2. ระยะเวลา นักศึกษา Sam Huston State University แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ เป็ น เวลา 4 สั ป ดาห์ และนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ แลกเปลี่ ย น
ณ Sam Huston State University เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม
ไทย
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
ทางด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรมของประเทศที่
เดินทางไปแลกเปลี่ยน
3. ผู้ เข้ าโค รงก ารมี ทั ก ษ ะก ารสื่ อส าร
ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม

แผน
16 ธันวาคม 2556 –
10 มกราคม 2557

ผล
16 ธันวาคม 2556 –
10 มกราคม 2557

เป้าหมาย

ผล

17 คน
ไม่น้อยกว่า 80

18 คน
80

การบรรลุ
เป้าหมาย



ไม่น้อยกว่า 80

80
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สรุปผลการดาเนินงาน
นั กศึกษาโครงการแลกเปลี่ ย นจาก Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริก า
จานวน 16 คน เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒ นธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใน
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557
ปัญหาและอุปสรรค
1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาไทย ยังไม่เป็นไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นช่วงหยุดปลายปี
2. การหาวิทยากรที่สามารถนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาต่างชาติยาก
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้ตรงกับภาคการศึกษา
ภาพกิจกรรม
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8. โครงการการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กิจ กรรมของนั ก ศึก ษาโครงการแลกเปลี่ย นและนั ก ศึก ษา
นานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งของประเทศไทยและนานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของนักศึกษานานาชาติที่หลากหลาย
3. เพื่อลดความขัดแจ้งความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ
4. เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมนานาชาติ
เป้าหมาย
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษานานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม

แผน
ผล
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

1. จานวนครั้งในการจัดการปฐมนิ เทศและ
8 ครั้ง
3 ครั้ง
ปัจฉิมนิเทศสาหรับนักศึกษาต่างประเทศ
2. จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
200 คน
117 คน
ทั้งหมด
3. ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจของคณ ะ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
อาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม
4. การจัดกิจกรรมตามกาหนด
ต.ค. 56 – ก.ย. 57 ต.ค. 56 – ก.ย. 57
5. ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่าย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

การบรรลุ
เป้าหมาย
X
X




สรุปผลการดาเนินงาน
1. สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศสาหรับนักศึกษาต่างประเทศ จานวน 4 ครั้ง ได้แก่
1) พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ จานวน 107 คน ในวันที่
18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2) พิ ธี ป ฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ ย นจาก Honghe University สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน จานวน 10 คน
3) พิ ธี ปั จ ฉิ ม นิ เทศนั ก ศึ ก ษาโครงการแลกเปลี่ ย นสาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ส าหรั บ
ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิท ยาลั ย เทนริ ประเทศญี่ ปุ่ น จ านวน 25 คน ในวันที่ 17 กุมภาพั นธ์ 2557 ณ ห้ องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มีกาหนดเปิดภาคเรียนการศึกษาพร้อมกันทุกคณะ
ในเดือนสิ งหาคม จึ งท าให้ นั กศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปลี่ ยนพร้อมเพรียงกันจึงทาให้ การจัดพิ ธี
ปฐมนิเทศลดน้อยลง
2. สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสาหรับ
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสาหรับชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยชนชาติ
กว่ างซี สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น จ านวน 23 คน ในวั น ที่ 19-23 ตุ ล าคม 2556 ณ จั งหวั ด อยุ ธ ยา
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้โดยการศึกษาจากสถานที่จริง
ภาพกิจกรรม
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือ

หน้า 128 Annual Report 2014 (October 2013-September 2014)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนสาขาวิชาการสอนภาษาจีนสาหรับชาวต่างชาติ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น
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9. บริหารจัดการหอพักนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1 เพื่อการบริหารจัดการหอพักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักศึกษานานาชาติ
3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษานานาชาติที่เข้าพัก ณ หอพักนานาชาติ
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษานานาชาติที่เข้าพัก ณ หอพักนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
30 ตุลาคม 2556
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักศึกษานานาชาติที่เข้าพัก
ณ หอพักนานาชาติ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาชาว
ต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในหอพัก

ผล
30 กันยายน 2557
เป้าหมาย

ผล

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80



ไม่น้อยกว่า 75

ร้อยละ 80



สรุปผลการดาเนินงานหอพักนานาชาติ
ในปีงบประมาณ 2557 หอพักนานาชาติได้มีการดาเนินการในการบริหารจัดการหอพักนานาชาติ
ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติเข้าพัก จานวน 150 คน รายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนานาชาติและห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศ
1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักหมายเลข 605 A
1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักหมายเลข 202 301 401 402
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหอพักนานาชาติ
2. ได้มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ดังนี้
2.1 ที่นอน ขนาด 3.5 ฟุต จานวน 100 ผืน
2.2 หมอน จานวน 142 ใบ
2.3 เตียงเหล็ก ขนาด 2 ชั้น จานวน 9 เตียง
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2.4 พัดลม 20 อัน
2.5 ตู้เย็น 2 ประตู ยี่ห้อ ฮิตาชิ รุ่น RT300W ขนาด 10.4 คิว/293 ลิตร จานวน 1 เครื่อง
2.6 ไมโครเวฟ 1 เครื่อง
2.7 จัดซื้อวัสดุหอพักในการซ่อมแซมภายในห้องน้า
2.8 จัดซื้อแก๊สหุงต้มหอพักนานาชาติจานวน 3 ถังต่อเดือน
2.9 จัดซื้อเตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ขนาด 1 ชั้น จานวน 2 เตียง
2.10 จัดซื้อพัสดุสาหรับรับรองแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย Sam Houston State
University ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
2.11 จัดซื้อวัสดุต่อเติมท่อน้าประปาห้องน้า
2.12 จัดซื้อสารกรองเครื่องกรองน้าดื่ม เพื่อปรับปรุงระบบน้าดื่มหอพัก
ปัญหาและอุปสรรค
1. ที่นอนมีสภาพเก่า เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน
2. ห้องพักมีจานวนจากัด เนื่องจากจานวนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
3. วัสดุ-ครุภัณฑ์ ชารุดเนื่องจากเสื่อมตามสภาพการใช้งานที่ยาวนาน
แนวทางแก้ไข
1. ควรจัดซื้อที่นอนใหม่
2. ควรจัดห้องพักสาหรับนักศึกษา จานวน 3 คนต่อห้อง
3. จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารจัดการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการดาเนินงานและพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
เป้าหมาย
1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการด้านการประกันคุณภาพ
3. การจัดสรรทรัพยากรมีประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
ค่าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการเพื่ อการบริห าร
จัดการ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับ
อากาศ)
ค่าวัสดุสานักงาน

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนครั้งในการเดินทางราชการ
2. จานวนครั้งในการจัดประชุม
3. ร้อยละของผลความสาเร็จตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์
4. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้

แผน
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

ผล
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

เป้าหมาย

ผล

10 ครั้ง
3 ครั้ง
ร้อยละ 80

10 ครั้ง
4 ครั้ง
87.50

การบรรลุ
เป้าหมาย




ร้อยละ 80

92.60
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สรุปผลการดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารและบุคลากรมีการเดินทาง
ราชการ จานวน 10 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1) การเดินทางไปราชการเพื่อไปติดต่องานด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 คือ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
2) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการวางแผนและจัดนิทรรศการคัมภีร์ใบลานเพื่อรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสูงเม่น ตาบลสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2557 คือ
อาจารย์เกศินี
ศรีรัตน์
รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
นายดิเรก
อินจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
3) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดโดยสานักนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ร่วมกับ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและศิล ปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ณ
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2557 คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
อาจารย์เกศินี
ศรีรัตน์
รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “วัฒนธรรมดอกไม้ :
ดอกไม้กับความเชื่อและศิลปะในสังคมไทย” จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 105
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2557
คือ
อาจารย์รักษิณา พวงลา
รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
นางสาวปนัดดา โตคานุช
นักวิชาการศึกษา
นายจักรภาณุ
ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
5) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสั มมนาเชิงปฏิ บัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
สถาบันภาษาสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ ห้อง
Meeting 2 หอประชุม มวก. 84 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2557 คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ศักยพันธ์ รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
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6) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2014 Chulalongkorn
Asian Heritage Forum : Flower Culture in Asia โดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
เครื อข่ ายเอเชี ย ศึ ก ษาและอั กษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ณ โรงแรมอิ ม พี เรี ยล ควี น ปาร์ ค
กรุงเทพมหานคร และวัดมหาธาตุยุวราชรังหฤษฏิ์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2557 คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
นางสาวดารารัตน์
ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
7) การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง
“วัฒนธรรมสมัยใหม่” โดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2557 คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
อาจารย์รักษิณา
พวงลา
รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
8) การเดิ น ทางไปราชการเพื่ อ เข้ า ร่ ว มงาน “มหกรรมงานวิ จั ย แห่ งชาติ 2557 (Thailand
Research Expo 2014) โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายระบบ
วิจัยทั่วประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2557 คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ศักยพันธ์ รองผู้อานวยการสถาบันภาษาฯ
9) การเดิ น ทางไปราชการเพื่ อ เข้ า ร่ว มโครงการอบรมทางวิช าการ เรื่ อ ง “การจั ด การวั ต ถุ
พิพิธภัณฑ์” โดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2557 คือ
นางสาวดารารัตน์
ศิริลาภา
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นางสาววราภรณ์
โยธาราษฎร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายโสภณ
พรมจิตต์
นักวิชาการศึกษา
นายอภิรักษ์
ตาเสน
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
10) การเดิ นทางไปราชการเพื่ อเข้ าร่ วมการสั มมนาวิชาการ หั วข้ อ วัฒ นธรรม “รั ก” ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมชาติ ศูนย์รังสิต ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2557 คือ
นายดิเรก
อินจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
นายอภิรักษ์
ตาเสน
เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา
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2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจาสถาบัน จานวน 4 ครั้ง คือ
1) การประชุ มครั้ งที่ 1/2557 ในวั น พุ ธที่ 5 กุ มภาพั นธ์ 2557 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มีผู้เข้าร่วมการประชุม 8 คน
2) การประชุ มครั้ งที่ 2/2557 ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 14 มี น าคม 2557 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมเอื้องสายม่ านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุ ดา มีผู้ เข้าร่วมการประชุม
จานวน 8 คน
3) การประชุ ม ครั้ งที่ 3/2557 ในวั น ศุ กร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้ องประชุมเอื้องสายม่ านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุ ดา มีผู้ เข้าร่วมการประชุม
จานวน 9 คน
4) การประชุ มครั้ งที่ 4/2557 ในวันพฤหั สบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มีผู้เข้าร่วมการประชุม
9 คน
3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จาแนกดังนี้
1. ค่าโทรศัพท์ของผู้บริหาร จานวน 2 หมายเลข
2. ค่าส่งไปรษณีย์ของแต่ละหน่วยงานตามภาระงานและกิจกรรมที่ดาเนินการทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)
ในปีงบประมาณได้มีค่าใช้จ่ายในการบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การซ่อมแซมระบบไฟในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 3 โดยการเพิ่มไฟแฟลซ และ
เครื่องทาควัน
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 5 เครื่อง ได้เปลี่ยนอะไหล่ CPU, Mainboard, Harddisk
และ Ram
3. การซ่อมแซมประตู หน้าต่าง อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยได้เปลี่ยนบริเวณมือจับ
สาหรับเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง จานวน 4 ชุด
4. การซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ เนื่องจากเครื่องพิมพ์ไม่รับกระดาษ
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5. ค่าวัสดุสานักงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้มีการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยแจ้งจานวนกระดาษที่ต้องการใช้
(การวิเคราะห์ การใช้กระดาษเมื่อปี งบประมาณที่ผ่ านมา และการส ารวจจากหน่วยงานภายใน) ไปยัง
งานพัสดุ กองคลัง สานักงานอธิการบดี เพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนวัสดุสานักงานอื่น ๆ สานักงานผู้อานวยการจัดทาการสารวจหน่วยงานภายในทุกเดือน และ
เป็นผู้สั่งซื้อ ตามแบบสารวจ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าสานักงาน ซึ่งเป็น
ผู้คุมยอดการสั่งซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อป้องกันการซื้อตุนไว้
ปัญหาและอุปสรรค
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ
ไม่มี
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
1) การนัดประชุมในช่วงเวลาที่ตรงกันยาก เนื่องจากภาระงานของคณะกรรมการแต่ละท่านมีมาก
และสถาบันมีภาระงานประจาของแต่ละศูนย์ตลอดปี
3. ค่าสาธารณูปโภค
ไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรตามจานวนกิจกรรมและภาระงาน
4. ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)
ครุภัณฑ์ในการให้บริการและใช้งานมีจานวนมาก และมีอายุการใช้งานมานาน ทาให้ซ่อมแซม
บ่อยครั้ง
5. ค่าวัสดุสานักงาน ทั้ง 4 หน่วยงาน
งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณงานของทั้ง 4 หน่วยงานมีจานวนมาก
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. การควบคุมการใช้งบประมาณ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
2. การดูแล รักษา และการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับงานและประหยัดให้มากที่สุด
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ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

การประชุมหน่วยงานภายใน
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2. โครงการพั ฒ นางานด้ านการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา การด าเนิ น การเพื่ อ จั ด การ
ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
3. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
4. เพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
เป้าหมาย
1. การดาเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีศักยภาพยิ่งขึ้น
2. ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
กิจกรรมการจัดการความรู้ จานวน 6 ครั้ง
กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การจัดทารายงานประจาปี
กิจกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

แผน
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

ผล
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. จานวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. รูปเล่มรายงานประจาปี
3. เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
4. ระดับของความสาเร็จในการประกันคุณภาพ
5. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้

ผล

23 คน
22 คน
50 เล่ม
50 เล่ม
1 แห่ง
1 แห่ง
4.86 คะแนน 5 คะแนน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.06

การบรรลุ
เป้าหมาย
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สรุปผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมการจัดการความรู้
มีการจั ดกิจกรรมการจั ดการความรู้ของสถาบัน ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ในปีงบประมาณ 2556 โดยกาหนดหัวข้อ “การจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ” และได้วางแผนการ
จัดกิจกรรม จานวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1. เรื่ อ ง “รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของส านั ก งานวิ เทศสั ม พั น ธ์ ” จั ด กิจ กรรมขึ้ น
ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2
อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 8 คน ผลการประเมินโครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 อยู่ในระดับความคิดเห็น “พอใจมาก”
2. เรื่อง “รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ภาษา” จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่
10 ตุ ล าคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม เล็ ก ชั้ น 2 อาคาร
เทพรัต นราชสุ ด า โดยมีผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 7 คน ผลการประเมิ น โครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม 4.55 อยู่ในระดับความคิดเห็น “พอใจมากที่สุด”
3. เรื่อง “รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์
ที่ 11 ตุ ล าคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม เล็ ก ชั้ น 2 อาคาร
เทพรัต นราชสุ ด า โดยมีผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 8 คน ผลการประเมิ น โครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 อยู่ในระดับความคิดเห็น “พอใจมาก”
4. เรื่อง “รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของสานักงานผู้อานวยการ” จัดกิจกรรมขึ้นในวัน
อังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคาร
เทพรัต นราชสุ ด า โดยมี ผู้ เข้ าร่ว มกิจ กรรม จานวน 5 คน ผลการประเมิ น โครงการ
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 อยู่ในระดับความคิดเห็น “พอใจมากที่สุด”
5. เรื่อง “การชี้แจงผลการดาเนินงาน และแหล่งของข้อมูลแต่ละฐานเพื่อการนาไปใช้
ประโยชน์” จัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2557 เวลา 15.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 17 คน ผลการประเมินโครงการค่าเฉลี่ยรวม 4.50 อยู่ในระดับความ
คิดเห็น “พอใจมากที่สุด”
ภายหลังกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้ง 5 ครั้ง ได้มีการสกัดความรู้โดยได้จัดทา “คู่มือการใช้งาน
สารสนเทศ จากการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2556” และได้มีการเผยแพร่โดยส่งไปยังหน่วยงานภายใน และสามารถ
ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (www.ilac.cmru.ac.th)
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2556
ในเรื่องของการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Tell Me More Online โดยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
3 ด้านดังนี้ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยี) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (กระบวนการบริหารโปรแกรม การวิจัย) ทั้งนี้ได้มีการวาง
แผนการดาเนินงานโดยให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
สมบู รณ์ และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน
ได้มีการจัดทาแผนเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง คือ การดูแลครุภัณฑ์ (ความเสี่ยงด้านทรัพยากร) และจานวนของ
ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม (ความเสี่ ย งด้ านกลยุ ท ธ์) และได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมวิเคราะหความเสี่ ย ง
เพื่ อ จั ด ท าแผนการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี งบประมาณ 2557 ในวัน อั งคารที่ 8 เมษายน 2557
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา
3. การจัดทารายงานประจาปี
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทารายงานประจาปีงบประมาณ 2556 โดยได้จัดทา
จานวนทั้งสิ้น 50 เล่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรายงาน
ผลการด าเนิ น งานตลอดปี ง บประมาณ 2556 เพื่ อ น าข้ อ เสนอแนะมาพั ฒ นาผลการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ 2557 ต่อไป
4. กิจกรรมการจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการวิพากย์รายงานผลการประเมินตนเอง
เพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน ทั้งนี้ได้เชิญคณะผู้บริหารของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วม
การวิพากย์ รายงานดังกล่าว ในวัน จันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมเอื้อง
สายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา ก่อนเสนอคณะกรรมการประจาสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมและคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
5. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดทาโครงการการประชุมเชิงปฏิบัตการทบทวน
และแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ของสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยมีการจัดกิจกรรมการสร้างเครือ ข่ายในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายกับ
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สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการ
รายงานผลการดาเนิน งานด้านการประกัน คุณ ภาพ” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งได้แลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ที่ ทาการบันทึกข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อจะ
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงระบบ e-SAR ที่สถาบันภาษาฯ ได้จัดขึ้นเอง จากผลการประเมิน
ของบุ คลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจรวม ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับความคิดเห็ น “มีความ
พึงพอใจมาก”
6. โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับบุคลากร เพื่ อการพัฒนาสู่องค์กรที่เป็น
เลิศในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึก การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้สู่ นักศึกษาและชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถ
นาแนวคิดหรือแนวทางในการบริหารจัดการของชุมชนมาปรับใช้เพื่อการพัฒ นางานของสถาบันให้เป็น
แหล่ งเรีย นรู้ที่มี ความเป็ น เลิ ศด้านศิล ปวัฒ นธรรมในอนาคต ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557
ณ อาเภอแม่วางและอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 สารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ทางภูมิปัญญาในสถานที่จริงโดยการสังเกต สอบถาม
และสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2557
- โฮงเฮียนอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อาเภอแม่วาง
- ชุมชนอาเภอแม่แจ่ม กลุ่มอาชีพทอผ้าตีนจก และวัดโบราณ
ช่วงที่ 2 การจัดการความรู้เพื่อการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจ และสรุปผล ใน
วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา
ปัญหาและอุปสรรค
ด้วยภาระงานของหน่วยงานมีมาก ทาให้จานวนครั้งในการจัดการอบรมการจัดการความรู้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไขปัญหา
ควรจัดทาแผนการดาเนินกิจกรรม และติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
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สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดการความรู้

กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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กิจกรรมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
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โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับบุคลากร เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

รายงานประจาปี 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) หน้า 145

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

หน้า 146 Annual Report 2014 (October 2013-September 2014)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. พัฒนาบุคลากรสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
2. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมมีการดาเนินงานที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
การสนั บ สนุ น การเดิ น ทางเข้ า ร่ ว มอบรม สั ม มนา
เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถในสายงานของ
ตนเอง
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ
3. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้

แผน
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

ผล
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

เป้าหมาย

ผล

9 คน
ร้อยละ 90

17 คน
ร้อยละ 100

การบรรลุ
เป้าหมาย



ร้อยละ 80

ร้อยละ



สรุปผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2557 มีบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อการพัฒนาความรู้ จานวนทั้งสิ้น 17 คน
ด้วยกัน ดังนี้
1) ในวันที่ 2-5 ธันวาคม 2556 นางสาวสิริภาภรณ์ คาปิงบุตร เข้า ค่ายผึกอบรมการทาวิจัย
และผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จ.เชียงใหม่ จัดโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับ
(ปขมท.)
2) ในวันที่ 20-21 มกราคม 2557 นายสุวัฒน์ ดวงทอง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง Data Curation and Massive Open Online Course : ความท้าทายของห้องสมุด
มหาวิทยาลัย ณ ห้องปางอุบลโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
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อ. เมือง จ. พิ ษณุ โลก จัดโดยส านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม
3) ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และนางสาวศุภ รักษ์ ฉัตรแก้ว นั กบริห ารงานทั่วไป ได้เข้ารับการอบรมหลั กสู ตร “การใช้ Microsoft
Excel เพื่อการใช้งานในสานั กงาน” รุ่นที่ 1 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ จัดโดยสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) ในวัน ที่ 20 มี น าคม 2557 นายโสภณ พรมจิตต์ นั กวิช าการศึกษา เข้ารับ การอบรม
หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ” รุ่นที่ 3 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน กรุงเทพฯ จัดโดยสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) ในวั น ที่ 28 – 29 มี น าคม 2557 นางสาวดารารั ต น์ ศิ ริ ล าภา หั ว หน้ า ส านั ก งาน
ผู้อานวยการ เข้ารับ การอบรมหลักสู ตร “กฏหมายและระเบียบสาหรับงานการคลัง ” ณ ห้ องแกรนด์
บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
6) ในวันที่ 21-23 เมษายน 2557 นางกัลยาณี อินต๊ะราชา นักวิชาการการเงิน เข้ารับ การ
อบรมหลักสูตร “Microsoft Office” ณ โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา จ.เชียงใหม่ จัด
โดยโรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา จ.เชียงใหม่
7) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 น.ส.ปนัดดา โตคานุช นักวิชาการศึกษา และนายจักร
ภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง “วัฒนธรรมดอกไม้ :
ดอกไม้ กั บ ความเชื่ อ และศิ ล ปะในสั งคมไทย” ณ อาคารมหาจุ ฬ าลงกรณ์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย
กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8) ในวัน ที่ 3-4 สิงหาคม 2557 นายดิเรก อินจันทร์ และนายอภิรักษ์ ตาเสน เจ้าหน้าที่
ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึ กษา เข้าร่วมการการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศิลปวัฒ นธรรมไทยวน”
ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดศรีโคมคา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัด
โดยโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
9) ในวั น ที่ 29-31 สิ ง หาคม 2557 นางสาวดารารั ต น์ ศิ ริ ล าภา หั ว หน้ า ส านั ก งาน
ผู้อานวยการ นางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นายโสภณ พรมจิตต์
นักวิชาการศึกษา และนายอภิรักษ์ ตาเสน เจ้าหน้าที่ประจาโครงการศูนย์ใบลานศึกษา เข้ารับการอบรม
ทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการวัตถุพิพิธภัณ ฑ์” ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดยสมาคม
พิพิธภัณฑ์ไทย และ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
10) ในวัน ที่ 17,31 กรกฎาคม 2557 7,21,28 สิ งหาคม 2557 และ 11 กันยายน 2557
นางสาวชิสา บุญเจริญ นักวิชาการศึกษา และนางสาวมนัญชา วงค์อ้าย นักวิเทศสัมพันธ์ เข้ารับการการ
ฝึกอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสดแบบ Real Time ประจาปี พ.ศ. 2557 ณ สานัก
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บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ด โดยส านั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
2. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการบริหารงบประมาณว่าแต่ละคนจะต้องใช้งบประมาณเพียง 5,000
บาทต่อคน ไม่สามารถถัวเฉลี่ยงบประมาณส่วนที่เหลือให้บุคลากรคนอื่น
3. บุ คลากรบางคนต้องการไปอบรม แต่ต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่ ได้รับ เช่ น ค่าลงทะเบี ยน
4,500 บาท ในต่างจังหวัด ทาให้ไม่สามารถเดินทางไปอบรมได้
แนวทางแก้ไขปัญหาและผลการปรับปรุงและพัฒนาจากปีที่ผ่านมา
ประชุมเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าอบรมและการใช้งบประมาณ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
ภาพกิจกรรม
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4. การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. เพื่อนาแผนกลยุทธ์มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี
3. เพื่อพัฒนาสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพของสถาบัน
เป้าหมาย
1. แผนกลยุ ทธ์ของสถาบั น ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และวิสั ยทัศน์ของ
สถาบัน
2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
3. ผู้บริหารและบุคลากร จานวน 23 คน มีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของสถาบัน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
การทบทวนแผนกลยุทธ์

แผน
มกราคม 2557 – เมษายน 2557

ผล
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของสถาบัน
3. ผู้บริหารและบุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน
4. ผู้บริหารและบุคลากรได้นาความรู้ไปปรับใช้ใน
การบริหารจัดการในงานของตนเอง
5. ระดับของความสาเร็จในการประกันคุณภาพ
(องค์ประกอบที่ 1)
6. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้

23 คน
2 แผน

18 คน
2 แผน

การบรรลุ
เป้าหมาย



ร้อยละ 80

ร้อยละ 100



ร้อยละ 80

ร้อยละ 100



5 คะแนน

5 คะแนน



ร้อยละ 80

ร้อยละ 98.20
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สรุปผลการดาเนินงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบั ติการประจ าปี ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมน้าโขงริเวอร์ไซค์
จังหวัดเชียงราย จนได้แผนกลยุทธ์สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2557 โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) และได้มีการ
จั ด ท า SWOT Matrix จากนั้ น มาปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ และตั ว ชี้ วัด จากนั้ น ได้ แ ปลงแผนกลยุ ท ธ์ ม าเป็ น
แผนปฏิบัติการ และกาหนดผู้รับผิดชอบ
ปัญหาและอุปสรรค
1. การกาหนดวันจัดกิจกรรมเนื่องจากภาระงานของสถาบันภาษาฯ มีมาก
แนวทางแก้ไขปัญหาและผลการปรับปรุงและพัฒนาจากปีที่ผ่านมา
1. มีการทบทวน พัฒนากลยุทธ์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของสถาบัน
2. บุคลากรมีส่วนร่วมมากขึ้นในการกาหนดกลยุทธ์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรม
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การเข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา
(ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
ที่
วันเดือนปี
1 วันที่ 3 ธันวาคม 2556
2 วันที่ 12 มกราคม 2557
3 วันที่ 17 มกราคม 2557
4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
5 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
6 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
7 วันที่ 3 มีนาคม 2557
8
9
10
11
12
13
14
15
16

วันที่ 22 มีนาคม 2557
วันที่ 23 มีนาคม 2557
วันที่ 24 มีนาคม 2557
วันที่ 23 เมษายน 2557
วันที่ 23 เมษายน 2557
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
วันที่ 27 มิถุนายน 2557
วันที่ 18 กรกฏาคม 2557

17
18
19
20

วันที่ 29 กรกฏาคม 2557
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
วันที่ 8 กันยายน 2557

คณะ / หน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชม
ดร. ตรงใจ หุตางกูร และคณะจากศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์กรมหาชน)
Sungkyu Shi จาก Seoul, Korea
คณะจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาชาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
คณะจากศูนย์เฮียนฮู้เฮือนหมอเมือง
นักเรียนจากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ ดร. ประภาศิริ ศรีภมร และนักศึกษารายวิชาท้องถิ่นศึกษา
นักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อาเภอแม่ริม
คณะจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ
เจ้าหน้าที่จากสานักวิทยบริการฯ มทร. รัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
นักศึกษาจาก University of Chicago สหรัฐอเมริกา
คณะจากสานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะจากโรงเรียนสันกาแพง
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก NCUT-CMRU Exchange
Program Students 2014
Ian Dicks จาก Global Interaction
Hans Erens จาก Belgium Civil Institute
Mr. Lusheng เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ผศ.สุชานาฏ
ผศ. ดร. เสาวภา
อาจารย์เกศินี
อาจารย์รักษิณา
นางสาวดารารัตน์

สิตานุรักษ์
ศักยพันธ์
ศรีรัตน์
พวงลา
ศิริลาภา

ผู้อานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

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

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

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

ผู้รวบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม
นางสาววราภรณ์
นายวีรพิชญ์

โยธาราษฏร์
หิมารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สานักงานผู้อานวยการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สานักงานผู้อานวยการ)
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