สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สารจากผูอํานวยการ
สํานักศิล ปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานสนับ สนุน การ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศนขององคกรรวมกันวา
“เป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล า นนาและ
เอกสารโบราณ ที่ เ ป น ที่ รู จั ก ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ”
พันธกิจที่สําคัญของหนวยงานในการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมลานนา ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒ นธรรม
ลานนา สนับสนุนการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน การวิ จั ย และการบริ การวิ ช าการ พัฒ นาแหลงเรีย นรูด านศิล ปะและวั ฒ นธรรม ส งเสริ มให
นักศึกษา มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น
สํา นั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ไดมีการดําเนิน งานครบทุกพันธกิจ และเพื่อเปน การรายงานผล
การดําเนินงานในชวงปที่ผานมา ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 สํานักศิลปะ
และวั ฒ นธรรม จึ ง ได จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป 2558 ขึ้ น โดยผ า นกระบวนการกลั่ น กรองของ
คณะผู บ ริ ห าร และบุ คลากร ทั้ งนี้ ห วังว า รายงานฉบับ นี้จ ะสามารถใหขอมูล ในการพัฒ นาหนว ยงาน
บุคลากรและนักศึ กษา ซึ่ งสอดคล องกั บนโยบายการบริหารงาน ตลอดจนตอบสนองยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกไดทราบ และที่สําคัญ
ที่สุดตองขอขอบคุณ ในทุกความสําเร็จของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ลวนเปนเพราะความรวมแรง
รวมใจของที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจําสถาบันภาษาฯ ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากร
ทุกทาน ที่มุงจะพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ขอมูลพื้นฐานและสถานที่ตั้ง
ประวัติความเปนมา
ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลักษณ พันธกิจ
นโยบาย
การบริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการประจําสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงสรางการบริหารงาน
ผูบริหารและบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณประจําป 2558
รายงานผลการใชงบประมาณ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและสรางประโยชน
ตอสังคม
1. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน (กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ
สําหรับเผยแพร)
2. โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา
3. โครงการบรรพชา อุปสมบท – บวชเนกขัมมะ ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
4. โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
5. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม:
รดน้ําดําหัวผูบ ริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต
6. โครงการหลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา
7. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
8. โครงการสนับสนุนการเขารวมประกวดกระทง เพื่อสืบสานประเพณียี่เปง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
9. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารโบราณ (การจัดทําหองจัดแสดงใบลาน)
10. โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา”
ยุทธศาสตรที่ 3 : สนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการใหกับชุมชน
11. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน
12. โครงการฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรม
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หนา
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางและพัฒนาเครือขายและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
และเอกสารโบราณ
13. โครงการการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมลานนา
14. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน (กิจกรรมเสวนาองคความรูทางดาน
เอกสารโบราณ/ใบลาน)
15. โครงการคนดีศรีเชียงใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
16 โครงการบริหารจัดการ
17. โครงการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความรู (KM) การพัฒนางานเพื่อดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
18. โครงการพัฒนาบุคลากร
19. โครงการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
การเขาเยีย่ มชมสถาบันลานนาศึกษา
คณะผูจัดทํา
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202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

โทรศัพท

053–885860, 053-885883

โทรสาร

053–885860, 053-885883

เว็บไซต

www.culture.cmru.ac.th

อีเมล

ilaccmru@gmail.com, ilac_cmru@hotmail.com
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ประวัติความเปนมา
ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มตนจากการกอตั้งศูนยคติชนวิทยา : ทศวรรษแรกของการเปนศูนยคติชนวิทยา
ชวงทศวรรษแรก พ.ศ. 2510 – ปลายป พ.ศ. 2519 สมัยที่อาจารยบุญจันทร วงศรักมิตร เปนอธิการวิทยาลัย
ครูเชียงใหม ไดมีการบรรจุวิชาคติชาวบาน โดยเนนเรื่องของวัฒนธรรมทองถิ่นไวในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จึงเริ่มมีการจัดเก็บขอมูลแลว นํามาจัดนิทรรศการในหองลายสือไทของ
ภาควิชาภาษาไทย ตอมาไดเปลี่ยนชื่อวิชาเปน คติชนวิทยา
พัฒนาสูการเปนศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2519 กรรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งหนวยประเคราะหทางวัฒนธรรม
ขึ้นในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ
วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2521 ได มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย ค ติ ช นวิ ท ยาล า นนาไทยขึ้ น แทนและมี ก ารจั ด แสดงข อ มู ล
สารสนเทศในลักษณะที่เรียกวา ศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย (Lanna Thai Folklore Studies Center)
ไดทําพิธีเปดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2523 เวลา 14.00 น. นายอราม เอี่ยมอรุณ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานในพิธีเปดศูนย
พ.ศ. 2524 สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท (ในเวลานั้น) ไดมีการจัดตั้งเปนศูนยวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม โดยใหมีสํานักงานที่ทําการชั่วคราวอยูที่ตึกหอสมุดชั้น 4 ตอมาวันที่ 15 กรกฎาคม 2525 ไดยายสถานที่จาก
หอสมุด ชั้น 4 มาอยูที่อาคารหอพักชาย 1 (อาคาร18) จนถึงปจจุบัน และไดเปดบริการใหประชาชนเขาชมนิทรรศการ
และการจัดแสดงขอมูลสารสนเทศ ทุกวันพฤหัสบดี - วันเสาร
พ.ศ. 2529 กรมการฝก หัดครูไ ดปรับปรุ งโครงสรางการบริหารวิทยาลัย ครู โดยจัดใหมี ศูนยและสํานักใน
วิทยาลัยครู และไดจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรม ใหเปนหนวยงานสงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ในการสนับสนุนการ
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2538 ไดมีการเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเปนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการแบงสวนราชการใหม จนกระทั่งวันที่ 27 กันยายน 2542 กระทรวงศึกษา
ไดกํ าหนดให ศูน ยวัฒ นธรรม เปลี่ ยนชื่อเปน สํา นักศิ ลปวั ฒนธรรม เป นหนวยงานสนับ สนุน ดานอนุรั กษ สงเสริ ม
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดถึงการสืบสานและเผยแพรภูมิปญญาพื้นบาน
ใหเปนที่ประจักษแกคนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ
พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดประกาศ
พระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เลม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 กําหนดใหสํานักศิลปวัฒนธรรม
เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหนาที่เปนแหลงสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศและ
ภาษาไทย สูสากล บริการวิชาการ และสื่อทันสมัยเพื่อฝกทักษะทางภาษา พัฒนาความรูและความสามารถทางดานภาษา
ของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในทองถิ่น สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานวิชาการกับสถาบัน การศึกษาทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งยังเปนหนวยงานสนับสนุน งานดานการอนุรักษ
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สงเสริม เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดลอมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบสานและเผยแพรภูมิปญญา
พื้นบานใหเปนที่ประจักษแกคนทั่วไปทั้งในและตางประเทศ
พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดประกาศพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เลม 132 ตอนที่ 13 ก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 กําหนดใหสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเปน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหนาที่เปนศูนยกลางในการสงเสริม
การอนุรักษ และการเผยแพรองคความรูดานการอนุรักษ ฟนฟู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา

วิสัยทัศน

“เป น องค กรแห งการเรี ย นรู ด า นศิ ล ปวั ฒนธรรมล า นนาและเอกสารโบราณ ที่เ ปน ที่ รูจั กใน
ระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ

1. อนุรักษ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา
2. สงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา
3. สนับสนุนการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ

วิชาการ
4. เปนแหลงศึกษา คนควา วิจัยและรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสาร
โบราณ
5. ยกยองเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาลานนาที่มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
6. สงเสริมใหนักศึกษา มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น

อัตลักษณ

“รักษภาษาและวัฒนธรรม”

เอกลักษณ

“อนุรักษวัฒนธรรม ผูนําทางภูมิปญญา
แหลงเรียนรูดานภาษา พัฒนาสูสากล”
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นโยบาย

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อใหสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและกลยุทธของหนวยงานและมหาวิทยาลัย บูรณาการความรู ตลอดจนการวิจัย
ดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมสูระบบการเรียนรู เพื่อพัฒนานักศึกษาและทองถิ่น ใหสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศชาติ โดยมีนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
1. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. นโยบายดานการสงเสริมและการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
3. นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม
4. นโยบายดานการวิจัย
5. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
6. นโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
7. นโยบายดานการจัดสรรทรัพยากร
8. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
9. นโยบายดานประกันคุณภาพ
10. นโยบายดานการประเมินผล
1. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักและเห็นคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยและของหนวยงาน โดยไดกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้
1) สรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมของนานาประเทศ
2) สงเสริมใหมีการศึกษา คนควา วิจัยทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น รวมทั้งหาความรู เกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพื่อนํามาประยุกตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบันอยางเหมาะสม
3) รวมมือกับองคกรตางๆ ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและนานาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ ทํานุบํารุง สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
4) สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แกนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งคุณลักษณะทางศิลปะและวัฒนธรรมที่พึงประสงค
2. นโยบายดานการสงเสริมและการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดใหความสําคัญกับนักศึกษาในการพัฒนา โดยจัดกิจกรรมทั้งทางดานภาษา
ลานนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายดังนี้
1) สงเสริมการจัดกิจกรรมดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมแกนกั ศึกษา
2) เสริมสรางทักษะและความสามารถทางดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให สามารถนําไป
ประยุกตในการพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและประเทศชาติ
3) สรางบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหเปนผูมีความรูดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมตรง
กับความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
4) สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ
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3. นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนแหลงเรียนรูที่ชวยพัฒนาอาจารย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ใหไดรับความรู
ดานภาษาลานนา ดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดกําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมดังนี้
1) สนับสนุนใหหนวยงานพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนแหลงศึกษา คนควา ภาษาลานนา เอกสารโบราณ
ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพัฒนาแหลงเรียนรู
2) สงเสริมการใหบริการวิชาการแกชุมชนดานการฝกอบรมภาษาลานนา เอกสารโบราณ ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามความตองการของหนวยงานในทองถิ่น
3) เสริมสรางทักษะทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
4) สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับทองถิ่น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น
5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน เรียนรูและสรางเครือขาย
ทางดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมแกอาจารย บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
4. นโยบายดานการวิจัย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสนองตอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสรางนักวิจัยดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนางานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ โดยไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยดังนี้
1) สนั บ สนุ น การวิ จั ย ตามยุ ท ธศาสตร แ ห ง ชาติ ตามความต อ งการของท อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัย
2) สนับสนุนใหมีการแสวงหาความรวมมือในดานแหลงเงินทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหสามารถดําเนินการ
วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ใหความรวมมือดานการวิจัยกับเครือขายทองถิ่นทุกระดับ
4) สนับสนุนใหมีงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
5) สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เผยแพรผลงานวิจัยผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
5. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
เพื่อใหการบริหารการเงินและงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกําหนดนโยบายดาน
การเงินและงบประมาณดังนี้
1) ดําเนินการเบิกจายเงินใหถูกตอง ตามระเบียบ กฎ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบพัสดุ
2) จัดใหมีการจัดทําบัญชีทะเบียน ทั้งดานการเงิน งบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสามารถควบคุม
โปรงใสและตรวจสอบได
3) จัดใหมีเจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ จัดทําบัญชีและทะเบียน
4) มีการควบคุม ติดตาม การเบิกจายงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบ
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6. นโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหการบริหารจัดการภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในดานทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได โดยกําหนดนโยบายดังนี้
1) กําหนดภาระงานแกบุคลากรทุกระดับอยางชัดเจน
2) บริหารจัดการอัตรากําลังที่มีใหสอดคลองกับภาระงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3) จัดวิธีการและรูปแบบการพัฒนาตนเองที่หลากหลายเพื่อใหบุคลากรทุกระดับสามารถเพิ่มพูนความรู
พัฒนาทักษะความสามารถ สรางความชํานาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรทุกระดับโดยใชหลักธรรมาภิบาล
7. นโยบายดานการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดอยางคุมคา และการใชทรัพยากรภายนอกเพื่อ
การประหยัดงบประมาณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดกําหนดนโยบายดังนี้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการ
จัดสรรทรัพยากร
1) จัดระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแนวปฏิบัติทีหนวยงานกําหนด
2) ส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด สรรการใช แ ละการจั ด หาทรั พ ยากรทั้ ง ด า นการเงิ น พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3) ประเมิ น การใช ท รั พ ยากรและวิ เ คราะห ป ญ หา สาเหตุ และปรั บ ปรุ ง การใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ
8. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กํ า หนดแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
ในการบริหารการดําเนินงาน ดังนี้
1) สงเสริมใหมีบุคลากรไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน
2) ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
3) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่สงผลกระทบตอ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงาน
4) สนับสนุนใหมีการวิเคราะหความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งดานการเงิน
งบประมาณ ทรัพยสิน บุคลากร โครงสรางและกระบวนการปฏิบัติงาน
5) จัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะอาจเกิดขึ้น
9. นโยบายดานประกันคุณภาพ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจ
นโยบายและยุท ธศาสตร ใ หมี คุ ณภาพและประสิท ธิ ภาพ สอดคล องกั บนโยบายการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2544 และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
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1) สงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ตามพันธกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ
3) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับผิดชอบการดําเนิน
กิจกรรมประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ
4) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาแนวทางปฏิ บั ติ ก ารประกั น คุ ณ ภาพให เ หมาะสมกั บ สภาพของสํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
10. นโยบายดานการประเมินผล
การประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านเปน เครื่ อ งมือ สํ า หรั บ ผู บริ ห ารในการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาบุ ค ลากรให
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้
1) มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานตอผูบริหาร เพื่อเปนการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน ในทุกระดับ
3) มีการประเมินผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร
ของหนวยงาน

****************************************
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การบริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ในการเปนแหลงเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้
1. สถาบันลานนาศึกษา (Lanna Studies) จัดแสดงพิพิธภัณฑกลุมชาติพันธลานนา ประกอบดวย
1.1 เรือนอนุสารสุนทร
เรือนอนุสารสุนทรเปนสถาปตยกรรมเรือนลานนาที่สรางตามแบบของเรือนคําเที่ยง
ซึ่งตระกูลชุติมา และตระกูลนิมมานเหมินท ไดสรางเรือนกาแลหลังนี้ขึ้น เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูทางดาน
เรือนโบราณลานนา
1.2 อาคารเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานนามอาคารและ
เสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดอาคารเทพรัตนราชสุดา ในวันจันทรที่ 21 มกราคม พ.ศ.
2551 เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ ดังนี้
บริ เ วณชั้ น 1 ห อ งศู น ย ข อ มู ล ภู มิ ป ญ ญาล า นนา ศู น ย ใ บลานศึ ก ษา ห อ งครั ว ไทย
ประชาสัมพันธ และสํานักงาน
บริเวณชั้น 2 หองจัดแสดงไทยวน-ลัวะ ไทเขิน-ไทยอง ไทใหญ-ไทลื้อ หองประชุมเอื้อง
สายมานพระอินทร หองประชุมเล็ก หองอักษรไท และหองภูษาอาภรณ
บริ เ วณชั้ น 3 ห องจัดแสดงภูมิปญ ญาพื้น บาน อาทิ ภาษาและวรรณกรรมลานนา
ศิลปหัตถกรรม ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน หองแพทยแผนไทยลานนาหรือที่เรียกกันวา “หมอเมือง”
หองเกียรติคุณ รวบรวมเกียรติประวัติและความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ.
2467 ซึ่ง พ.ต. เจาราชภาติกวงศ (คําตัน ณ เชียงใหม) ไดอุทิศที่ดินเนื้อที่ประมาณ 40 ไรใหกับโรงเรียน
ฝกหัดครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) และประวัติ ผูบริหารตั้งแต เจาชื่น สิโรรส ครูใหญคนแรก จนถึง
ผูบริหาร คนปจจุบัน
บริเวณชั้น 4 หองจัดแสดงองคความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนและเครื่องสักการะลานนา
และเสนทางการเดินทัพหองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากเชียงใหมไปยังเมืองนาย ประเทศพมา
2. ศูนยการเรียนรูในการสงเสริม การอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
2.1 ศูนยใบลานศึกษา มีหนาที่ในการสํารวจ รวบรวม ปริวรรต และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
คัมภีรใบลาน พับสา เอกสารหายาก และเอกสารโบราณ (ตนฉบับและภาพถาย) เพื่ออนุรักษ ศึกษาและ
เผยแพรแกผูที่สนใจทั่วไป มุงสรางฐานขอมูลดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือขายการอนุรักษและเผยแพรเอกสาร
โบราณในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนสนับสนุน กิจ กรรมที่เกี่ย วของกับ เอกสารสาร
โบราณทุกชนิด
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2.2 ห อ งศู น ย ข อ มู ล ภู มิ ป ญ ญาล า นนา มี ห น า ที่ ใ นการให บ ริ ก ารข อ มู ล องค ค วามรู
ดานศิ ลปวัฒ นธรรม ตลอดจนบริการสืบ คนหนังสือเกี่ยวกับศิล ปะและวัฒนธรรมของลานนา โดยเปด
ใหบริการกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นักวิชาการทั่วไป ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่สนใจ ในการนําขอมูลไปใชประโยชนทางดานวิชาการ
2.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ใหกับ
นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก
1) กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
- โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต
- โครงการเขารวมขบวนแหพระพุทธสิหิงคในเทศกาลสงกรานต
- โครงการฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
- โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา”
2) กิจกรรมดานศาสนา
- โครงการบรรพชา อุปสมบท-เนกขัมมะ
- โครงการธรรมศึกษา
- โครงการหลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา
3. หนวยอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
บทบาท
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
การดําเนินงานประสานงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรามชาติ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมในทองถิ่น
หนาที่
1. ประชาสัมพันธ และเผยแพรความรูความเขาใจ ในเรื่องการอนุรักษ สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรมใหแกประชาชนในทองถิ่น
2. ศึกษา รวบรวม บันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
3. ตรวจสอบดูแลสิ่งแวดลอมโดยรอบแหลงธรรมชาติ และรายงานสถานการณที่คาดวาจะมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
4. ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใชประโยชนตนรักใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะกรรมการประจําสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
*ทั้งนี้หมดวาระตามการปรับโครงสรางหนวยงาน ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

คุณจุมพล ชุติมา
หุนสวนผูจดั การ หางหุนสวนจํากัด
รักษวัฒนธรรมเชียงใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ
ผูอํานวยการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปญ
 ญาลานนา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คุณพัชรินทร อาวิพันธุ
ผูอํานวยการ มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.
เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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ผูชวยศาสตราจารยเสาวภา ศักยพันธ
รองผูอํานวยการ
กรรมการโดยตําแหนง

อาจารยเกศินี ศรีรัตน
รองผูอํานวยการ
กรรมการโดยตําแหนง

อาจารยเจิมขวัญ รัชชุศานติ
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการจากคณาจารยประจํา

อาจารยเอกพงศ สุริยงค
หัวหนาสาขาวิชาศิลปกรรม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการจากคณาจารยประจํา

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการจากคณาจารยประจํา
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

โครงสรางการบริหารงาน (ปจจุบนั )
ผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

งานบริหารทั่วไป







เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจาหนาที่ทั่วไป

งานอนุรักษ
ศิลปะและวัฒนธรรม
 นักวิชาการศึกษา
 เจาหนาที่ประจําโครงการ
ศูนยใบลานศึกษา

งานสงเสริมเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมทั่วไป
 นักวิชาการศึกษา
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ผูบริหารและบุคลากร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

งบประมาณ ประจําป 2558 (เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558)
แหลงงบประมาณ
6%
31%

เงินรายได

63%

เงินแผนดิน
กองทุนฯ

การจัดสรรในแตละประเด็นยุทธศาสตร

ยุ ท ธ ศา ส ต ร ที่ 1

ยุ ท ธ ศา ส ต ร ที่ 2

ยุ ท ธ ศา ส ต ร ที่ 3

180,000

140,000.00

238,000

545,000

980,000

ปงบประมาณ 2558

ยุ ท ธ ศา ส ต ร ที่ 4

ยุ ท ธ ศา ส ต ร ที่ 5
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รายงานผลการใชงบประมาณ จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ ปน ศูน ยกลางการเรียนรูทาง
ดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอและสรางประโยชนตอสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูดา นศิลปวัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการ
ใหกับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางและพัฒนาเครือขายและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับ
1,180,000

ผลการใช
งบประมาณ
926,043.91

คิดเปน
รอยละ
78.48

140,000

140,000

100

238,000

223,283.50

93.81

182,000

179,700

98.74

740,000

582,494.65

78.72

2,480,000

2,051,522.06

82.72

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและสรางประโยชนตอสังคม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

1

โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน
(กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณสําหรับเผยแพร)
รหัสเบิกจาย 03-01-05-005
โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลภูมปิ ญญาลานนา
รหัสเบิกจาย 03-01-05-006
โครงการบรรพชา อุ ป สมบท บวชเนกขั ม มะ
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
รหัสเบิกจาย 03-01-05-007
โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
รหัสเบิกจาย 03-01-05-008
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวใน
เทศกาลสงกรานต
รหัสเบิกจาย 03-01-05-009

2
3

4
5

งบประมาณ
ที่ไดรับ
18,000.00

งบประมาณที่ใช

คิดเปน
รอยละ
150.00

50,000.00

27,000.00
(มีการถัวเฉลีย่
จายในโครงการ)
49,763.60

250,000.00

194,207.75

77.68

22,000.00

21,999.80

99.99

60,000.00

59,700.00

99.50
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99.53

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

6

โครงการหลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา
รหัสเบิกจาย 03-01-05-010
โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
รหัสเบิกจาย 03-01-05-011
โครงการสนับสนุนการเขารวมประกวดกระทง
เพื่อสืบสานประเพณียี่เปง
รหัสเบิกจาย 03-01-05-014 (แผนดิน)
02-01-17-282 (รายได) (กันเหลื่อมป)
รวมทั้งสิ้น

7
8

งบประมาณ
ที่ไดรับ
120,000.00

120,000.00

คิดเปน
รอยละ
100.00

100,000.00

93,441.00

93.44

560,000.00

359,931.76

64.27

1,180,000.00

926,043.91

78.48

งบประมาณที่ใช

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

9

โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารโบราณ
(การจัดทําหองจัดแสดงใบลาน)
รหัสเบิกจาย 03-01-05-005
10 โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา”
รหัสเบิกจาย 03-01-05-013
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับ
50,000.00

50,000.00

คิดเปน
รอยละ
100.00

90,000.00

90,000.00

100.00

140,000.00

140,000.00

100.00

งบประมาณที่ใช

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการใหกับชุมชน
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

11

โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน
รหัสเบิกจาย 03-01-05-005
11.1 เขารวมประชุมสัมมนา, นําเสนอผลงาน,
หรือกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน
การสรางเครือขาย และบริการวิชาการ
11.2 กิจกรรมการเก็บขอมูลเอกสารโบราณและ
การนําเสนอผลการสํารวจเอกสารใบลานของวัด
หนองเงือกตอชุมชนวัดหนองเงือก)

งบประมาณ
ที่ไดรับ
118,000.00

108,043.00

คิดเปน
รอยละ
91.56

30,000.00

22,769.00

75.89

28,000.00

26,474.00

94.55

งบประมาณที่ใช
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

11.3 เก็ บ ข อ มู ล เอกสารโบราณในประเทศ
ใกลเคียง (วัดราชฐานหลวงบานกาด เมืองมารัฐ
ฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา)
12 โครงการฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรม
รหัสเบิกจาย 03-01-05-012
12.1 ฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรม
12.2 พิธีกินออผญา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับ
60,000.00

58,800.00

คิดเปน
รอยละ
98.00

120,000.00

115,240.50

96.03

100,000.00

95,682.50

95.68

20,000.00
238,000.00

19,558.00
223,283.50

97.79
93.81

งบประมาณที่ใช

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางและพัฒนาเครือขายและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

13 โครงการการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน และ
เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมลานนา
รหัสเบิกจาย 03-01-05-015
13.1 การจัดทําวารสารวัฒนธรรม

14

13.2 การจัดนิทรรศการ/ซุมแสดงความยินดี/
ปายในวันสําคัญ ฯลฯ
13.3 กิจกรรมการอนุรักษและสืบสานศิลปะการ
แตงกายดวยผาเมือง
13.4 รวมเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมในงาน
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
13.5 การเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
13.6 รวมเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมในงาน
สักการะกูเ จาหลวงเมืองเชียงใหม ณ กูเจา
หลวงวัดสวนดอก
13.7 รวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในประเพณีสรง
น้ําพระพุทธสิหิงค วัดพระสิงห เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต
โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน
(กิจกรรมเสวนาองคความรูทางดานเอกสาร
โบราณ/ใบลาน)
รหัสเบิกจาย 03-01-05-005

งบประมาณ
ที่ไดรับ
150,000.00

147,700.00

คิดเปน
รอยละ
98.47

28,000.00

27,975.00

99.91

15,000.00

8,625.00

57.50

34,000.00

35,100.00

103.24

20,000.00

23,000.00

115.00

13,000.00
10,000.00

8,000.00
15,000.00

61.54
150.00

30,000.00

30,000.00

100.00

30,000.00

30,000.00

100.00

งบประมาณที่ใช
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

15 โครงการคนดีศรีเชียงใหม
รหัสเบิกจาย 02-02-23-053
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับ
2,000.00
182,000.00

2,000.00

คิดเปน
รอยละ
100.00

179,700.00

98.74

งบประมาณที่ใช

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
471,438.65
100,000.00

คิดเปน
รอยละ
76.04
100.00

160,000.00

27,868.00

17.42

16.3 คาวัสดุสํานักงาน
รหัสเบิกจาย 03-01-05-001
16.4 วัสดุสํานักงานและวัสดุการศึกษา
รหัสเบิกจาย 02-01-17-332
16.5 วัสดุสํานักงานและวัสดุจดั การศึกษา
รหัสเบิกจาย 02-02-19-411
16.6 คาสาธารณูปโภค
รหัสเบิกจาย 02-02-19-003
16.7 คาสาธารณูปโภค
รหัสเบิกจาย 02-02-19-383
16.8 คาสาธารณูปโภค
รหัสเบิกจาย 03-01-05-002
16.9 คาบํารุง ดูแล ซอมแซมครุภณ
ั ฑ
รหัสเบิกจาย 03-01-05-003

100,000.00

99,995.50

99.99

100,000.00

100,000.00

100

100,000.00

100,000.00

100

18,000.00

17,897.33

99.43

20,000.00

5,272.82

26.36

2,000.00

2,000.00

100.00

20,000.0

18,405.00

92.03

โครงการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา, การดําเนินการเพื่อการจัดการ
ความรู (KM) และการพัฒนางานดานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
รหัสเบิกจาย 03-01-05-004

50,000.00

50,000.00

100.00

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

16

โครงการบริหารจัดการ
16.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
ผูบริหาร
รหัสเบิกจาย 02-02-19-002
16.2 การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
รหัสเบิกจาย 02-02-19-001

17

งบประมาณ
ที่ไดรับ
620,000.00
100,000.00

งบประมาณที่ใช
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ที่
18

19

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รหัสเบิกจาย 02-02-19-005
โครงการพัฒนาบุคลากร
รหัสเบิกจาย 02-02-19-004
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับ
30,000.00

30,000.00

คิดเปน
รอยละ
100.00

40,000.00

31,056.00

77.64.00

740,000.00

582,494.65

78.72

งบประมาณที่ใช

หมายเหตุ 1. โครงการลําดับที่ 13 โครงการการสงเสริม อนุรักษ สืบสาน และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม
ลานนา ในกิจกรรมยอยมีการถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
2. โครงการลําดับที่ 18 โครงการพัฒนาบุคลากร ไดโอนงบประมาณ จํานวน 5,000 บาท
(หัวหนาสํานักงาน) ใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
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สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ประจำปีงบประมำณ 2558
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษา
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ตัวชี้วดั ทั้งหมด

ตัวชี้วัด
ที่บรรลุ
เป้าหมาย

คิดเป็น
ร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่าง
สม่่าเสมอและสร้างประโยชน์ต่อสังคม

5

5

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และเอกสารโบราณ

6

6

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการ
วิชาการให้กับชุมชน

5

5

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

3

3

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

7

6

85.72

26

25

96.16

ประเด็นยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอและสร้างประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีโครงการ  โครงการที่มี
ทางศิลปะการด่าเนินงานอย่าง
วัฒนธรรมอย่าง สม่่าเสมอ
สม่่าเสมอ

หน่วยนับ
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล
12
12

กลยุทธ์
1. มีโครงการ/
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างสม่่าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. การปริวรรตเอกสารโบราณ
ส่าหรับเผยแพร่ เรื่อง สัพพะต่ารา
ยาดี ไทลื้อ-ไทขึน
2. โครงการพัฒนาห้องศูนย์ข้อมูล
ภูมิปัญญาล้านนา
3. โครงการบรรพชา อุปสมบทเนกขัมมะ ระหว่างวันที่ 12-19
พฤษภาคม 2558
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
4. โครงการธรรมศึกษา
-อบรมธรรมศึกษา วันที่ 1
พฤศจิกายน 2557
-สอบธรรมศึกษา วันที่ 12
พฤศจิกายน 2557
5. โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีรดน้่าด่าหัวในเทศกาล
สงกรานต์ วันที่ 17 เมษายน 2558
6. โครงการหล่อเทียนและแห่เทียน
เข้าพรรษา
- หล่อเทียน วันที่ 17 กรกฎาคม
2558
แห่ เที ยน วั นที่ 29 กรกฎาคม
2558
7. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชร
ล้านนา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
8. โครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา เปิดอบรม 15
หลักสูตร
9. โครงการจัดท่าวารสารทาง
วิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
“ข่วงผญา”
10. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
ประกวดกระทง เพื่อสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง วันที่ 7 พฤศจิกายน
2557
11. โครงการการส่งเสริม อนุรักษ์
สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

2. ระยะเวลา  การเบิกจ่าย
ในการด่าเนิน งบประมาณ
โครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเป็นไป แล้วเสร็จทันเวลา

ร้อยละ

75

12. โครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ
-เพชรล้านนา (เรื่องซอล้านนา)
82.72 2. การจัดท่า
13. แผนปฏิบัติราชการประจ่าปี
แผนปฏิบัตริ าชการ/ งบประมาณ 2558 จ่านวน 1 แผน
ปฏิทินกิจกรรมเพือ่
และ ปฏิทินกิจกรรมส่านักศิลปะ
เป็นตัวก่าหนด
และวัฒนธรรม ประจ่าปี
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เป้าประสงค์
ตามแผน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ตามเป้าหมาย (ตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ)

3. ผู้เข้าร่วม
 ค่าเฉลี่ยของ
โครงการ/
ความพึงพอใจของ
กิจกรรมเกิด
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
ความพึงพอใจ กิจกรรม
ภายหลังจากเข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม

ระดับ

4. ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมมี
จิตส่านึกที่ดีใน
การอนุรักษ์
และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

 ค่าเฉลี่ยความพึง

ระดับ

5. การบรรลุ



พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมมี
จิตส่านึกในการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละของการ
เป้าหมายของ บรรลุเป้าหมายต่อ
โครงการ/
โครงการ
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด
รวม

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
ระยะเวลาในการ
งบประมาณ 2558 จ่านวน 1
ด่าเนินโครงการและ เล่ม
การใช้งบประมาณ
≥3.55 4.49 3. มีการประชุม
14. การจัดท่ารายงานผลการ
ติดตามผลการ
ด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด่าเนินงาน และการ
- โครงการรดน้่าด่าหัว
ประเมินผลเพื่อ
ผู้บริหารเนื่องในประเพณี
พัฒนากระบวนการ สงกรานต์ ประจ่าปี 2558
และรูปแบบการ
- โครงการหล่อเทียนและแห่
ด่าเนินโครงการ ที่ เทียนพรรษา
ตอบสนองต่อความ
- โครงการเพชรราชภัฏ-เพชร
ต้องการของ
ล้านนา
กลุ่มเป้าหมาย
- โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
สืบสานและเผยแพร่
≥3.55 4.43 4. พัฒนาและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ปรับปรุงการ
- โครงการบรรพชา
ด่าเนินงาน
อุ
ป
สมบท-เนกขั
มมะภาคฤดูร้อน
โครงการ/กิจกรรม
- โครงการธรรมศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม
- โครงการจัดส่งกระทงใหญ่
เข้าร่วมประกวด
15. การประชุมภายในหน่วยงาน
- การประชุมบุคลากร
- การประชุมผู้บริหาร
82.00 88.41 5. การด่าเนินงาน 16. มีการวางแผนงานโครงการ
ตามวงจรการ
ติดตามงาน และประเมินผลงาน
ประกันคุณภาพ
ร่วมกัน ในการประชุมหน่วยงาน

5

กลยุทธ์

5
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. การจัดแสดง  ค่าเฉลี่ยความพึง
ของแหล่งเรียนรู้ที่ พอใจของรูปแบบ
ดี
การจัดแสดง

2. บุคลากรมี
ความรู้ความ
สามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ และเป็น
ที่ยอมรับจาก
ภายในและ
ภายนอก

 จ่านวนครั้งที่

ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในการให้
ความรู้/ให้บริการ
ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ
ระดับ

ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
แผน ผล
≥3.55

5

4.30

7

กลยุทธ์
1. ปรับปรุง
รูปแบบการจัด
แสดงพิพิธภัณฑ์
ให้น่าสนใจและ
เหมาะสมมี
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับวัตถุ
พิพิธภัณฑ์
2. พัฒนาและ
ปรับปรุง
เทคโนโลยีในการ
ให้บริการข้อมูล
ทางด้านเว็บไซต์
หรือระบบการ
สืบค้นข้อมูล
3. สนับสนุน
บุคลากรในการ
เข้าร่วมการอบรม/
ดูงาน/การสัมมนา
เพื่อน่ามาพัฒนา
ตนเอง

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. การจัดท่าห้องจัดแสดงใบลาน
และการปรับปรุงห้องภูษาอาภรณ์
และการปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร

2. การพัฒนาเว็บไซต์ของแหล่ง
เรียนรู้ โดยได้เปลี่ยนเป็น
www.culture.cmru.ac.th และ
ระบบฐานข้อมูลเอกสารใบลาน
ออนไลน์
3. บุ คลากรเข้ ารั บ การอบรมพั ฒ นา
ตั วเอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.50 และ
บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการ
ความรู้ด้ านศิลปะและวัฒนธรรมและ
ประกันคุณภาพ จ่านวน 7 ครั้ง
1) นายดิเรก อินจันทร์
- งาน สั ม ม น าวิ ช าก าร เรื่ อ ง
“ความส่ าคั ญ ของคั ม ภี ร์ ใบลานต่ อ
พุ ท ธศ าส ต ร์ ศึ ก ษ า ” วั น ที่ 2 8
สิ งหาคม 2558 ณ ห้ อ งประชุ ม 3
อาคารพุ ท ธวิ ชชาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ พระนคร (สมาคมเอกสาร
โบราณ)
- โค รงก ารระ บ บ พิ พิ ธภั ณ ฑ์
อิ เล็ ค ท รอ นิ ก ส์ เพื่ อ ก ารศึ ก ษ า
และอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมท้ องถิ่ น ”
ระหว่ างวั นที่ 16-18 สิ งหาคม 2558
ณ วั ด พระธาตุ แ ช่ แห้ ง จ.น่ าน และ
วัดสูงเม่น จ. แพร่ (สวทช.)
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เป้าประสงค์

3. แหล่งเรียนรู้
สามารถให้การ
บริการได้หลาย
ช่องทาง

ตัวชี้วัด

ประเภทสื่อที่
ให้บริการข้อมูล


หน่วยนับ

ประเภท
สื่อ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

3

4

กลยุทธ์

4. ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกหลากหลาย
ช่องทาง
5. จัดท่า Road
Map เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
และการแบ่งปัน
ข้อมูลในกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์
6. พัฒนาวิธีการ
ให้บริการและการ
น่าเยี่ยมชม
7. จัดกิจกรรม
เสริมแหล่งเรียนรู้
ตลอดจนการจัด

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
- งานประชุมวิชาการ:งานวิจัยเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาท้ องถิ่ น ประจ่ าปี 2558
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 (สวทช.)
- โค รงการแห ล่ งเรี ยน รู้ ท าง
วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนจั งหวั ด แพร่
แหล่ งเรี ยนรู้ วั ดสู งเม่ น ระหว่ างวั นที่
20-21 กรกฎาคม 2558 ณ วัดสูงเม่ น
(วัดสูงเม่น) ร่วมกับนายอภิรักษ์ ตาเสน
3. อ.ชัยยงค์ ชัยศรี
เส้ น ทางเดิ นทั พ สมเด็ จ พระ
นเรศวรมหาราชให้ กั บ ผู้ บั ญ ชาการ
ทหารบกและคณะ ในวันที่ 20 มีนาคม
2558 (กองพลทหารราบที่ 7)
4. นายโสภณ พรมจิตต์
โครงการเรื่ อง “กลุ่ มชาติ พั นธ์
สายสั มพั นธ์ แห่ งล้ านนา” วั นที่ 26
มีนาคม 2558 (คณะวิทยาการจัดการ)
5. น.ส.วราภรณ์ โยธาราษฏร์
“การพัฒนาการเขียนโครงการที่
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั กษณ ะบั ณ ฑิ ตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้กรอบคุ ณวุ ฒิ
แห่ งชาติ 5 ประการ ภายใต้ ห ลั ก
PDCA” วั น ที่ 27 เมษายน 2558
(วิทยาลัยนานาชาติ)
4. โครงการการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์และวิทยุ
- การเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์
- ก า ร เผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ผ่ า น
Facebook
- การเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการ
สานศิลป์ถิ่นล้านนา
- การออกบู ท สาธิ ต การจารใบ
ลาน
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผน ผล
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ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

พิพิธภัณฑ์ให้เป็น
ที่น่าสนใจ
4. แหล่งเรียนรู้มี
ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณที่มี
ประโยชน์และมี
การอ้างอิงทาง
วิชาการ

จ่านวนชิ้นงาน/
บทความ

ชิ้นงาน

10

10

5. ผู้เข้าเยี่ยมชม  ค่าเฉลี่ยของ
แหล่ ง เรี ย นรู้ เกิ ด ความพึงพอใจรวม
ความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

ระดับ

≥3.55

4.40

6. แหล่งเรียนรู้
ได้รับการยอมรับ
ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

ครั้ง

22

20

6

6



 จ่านวนที่มีผู้มาขอ

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และเอกสารโบราณ
รวม

8. อ้างอิงข้อมูลจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
9. น่าผลงานการ
วิจัยมาพัฒนาข้อมูล
ของแหล่งเรียนรู้
10. จัดท่าทะเบียน
วัตถุพิพิธภัณฑ์
11. การส่งเสริม
และพัฒนาการ
ให้บริการของ
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ
12. ประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงาน
การศึกษา และ
หน่วยงานอื่นๆ
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5. โครงการส่ารวจและรวบรวมองค์
ความรู้ จ ากเพชรราชภั ฏ -เพ ชร
ล้านนา “ซอล้านนา”
6. โค รงการจั ด ท่ า วารสารทาง
วิ ช าการเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
“ข่วงผญา” จ่านวน 8 บทความ
7. รายงานข้อมูลการส่ารวจเอกสาร
โบราณ บ้านหนองเงือก จ.ล่าพูน
8. การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

9. การเข้าเยี่ยมชม-ศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก จ่านวน 20 คณะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีความพร้อม
ในการบริการ
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม



2. มีโครงการ/
กิจกรรมการ
บริการวิชาการ
หรืองานวิจัย
ด้านศิลปวัฒนธรรม

 ผลงานการ

3. ผู้รับการ
บริการวิชาการ
เกิดความพึง
พอใจ

จ่านวนครั้งที่
บุคลากรเข้ารับการ
อบรม
 จ่านวนสื่อที่
ได้รับการพัฒนา

บริการวิชาการหรือ
งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

 ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้ารับ
การบริการวิชาการ

หน่วย
นับ
ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
แผน ผล
8
9

ชิ้นงาน

1

1

ครั้ง/
เล่ม

19

30

ระดับ

≥3.5
5

3.80

กลยุทธ์
1. มีแผนบริการ
วิชาการ
2. พัฒนาบุคลากรใน
การให้บริการวิชาการ
3. พัฒนาสื่อและ
ช่องทางในการ
ให้บริการ
4. จัดกิจกรรมการ
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชน
5. เข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
6. ให้บริการ
วิชาการผ่านสื่อต่างๆ
7. สนับสนุนให้มีการ
จัดท่าการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการ
อบรม/เพิม่ พูนความรู้
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
เอกสารโบราณ เพื่อบริการข้อมูล
ออนไลน์
3. กิจกรรมการสาธิตการจารใบลาน
จ่านวน 4 ครั้ง
4. โครงการส่ า รวจและเผยแพร่
เอกสารใบลาน จ่านวน 2 ครั้ง
5. หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมด้ า นศิ ล ปะวัฒนธรรม จ่านวน 15 หลักสูตร
6. รายการสานศิลป์ถิ่นล้านนา สถานี
วิทยุ 88.5
7. รายการธรรมะเพื่อประชาชน
สถานีวิทยุ 88.5
8. โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และนิทรรศการ

9. กิจกรรมตอบค่าถามองค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรม ชิงรางวัลผ่านเฟสบุ๊ค
จ่านวน 8 คร้ง
10. ผลงานการวิจัยเรื่อง “การจัดท่า
ฐานขอ้มูลคัมภีร์ใบลานและศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนจากคัมภีร์ใบ
ลาน วัดน้่าจ่า ต.ร้องวัวแดง อ. สัน
ก่าแพง จ. เชียงใหม่”
8. จัดหาวิทยากรที่มี 11. โครงการฝึกอบรมด้าน
ความรู้ ความ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เชี่ยวชาญทาง
วิชาการ
9. จัดหาเครื่องมือ
ในการบริการ
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ
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4. ผู้รับบริการ
วิชาการน่า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด

 ร้อยละของ

หน่วย
นับ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
แผน ผล

30

30

5

5

ผู้รับบริการวิชาการ
น่าความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์
รวม

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

10. พัฒนาข้อมูล
และวิธีการในการ
น่าเสนอให้น่าสนใจ
11. พัฒนาการ
เข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็ว
12. การบริการ
12. มีการส่ารวจความต้องการการ
วิชาการที่สอดคล้อง ฝึกอบรม/การบริการวิชาการด้าน
กับความต้องการ
ศิลปวัฒนธรรม ของปี 2558 แต่
ของผู้เข้ารับการ
ไม่ได้ตดิ ตามการน่าไปใช้ประโยชน์
บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. มีการสร้าง
เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ

ตัวชี้วัด
 จ่านวน

เครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ

หน่วย
นับ
เครือ
ข่าย

ค่าเป้าหมาย
แผน
13

ผล
13

กลยุทธ์
1. สร้างความสัมพันธ์กับหน่วย
งานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อความ
ร่วมมือทางด้าน
วิชาการและ
กิจกรรมในระดับ
ชุมชนจนถึงระดับ
นานาชาติ
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ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
1) เทศบาลต่าบลแม่แรง อ่าเภอป่า
ซาง จังหวัดล่าพูน (ลงนาม
มกราคม 2554)
2) ส่านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงนาม 20
สิงหาคม 2552)
3) ชมรมปักขทืนล้านนา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ลงนาม 12 พฤษภาคม 2555)
4) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ลงนาม 17 มกราคม 2557)
5) โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
(ลงนาม 1 ธันวาคม 2554)
6) ส่านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และส่านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต (ลงนาม 6 ธันวาคม
2555)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

แผน

ผล

2. มีการจัด
กิจกรรม
การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ
การแลกเปลี่ยน
ระหว่าง
เครือข่าย

 จ่านวนกิจกรรม

กิจกรรม

2

7

ระหว่างเครือข่ายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ

กลยุทธ์

2. จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย
3. เข้าร่วมกิจกรรม
ของเครือข่ายเพื่อ
เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีอย่างต่อเนื่อง
4. การแลกเปลี่ยน
ทัศนความคิดเห็น
ในทางวิชาการใน
การประชุมสัมมนา
เพื่อหาแนวทางใน
การท่านุบ่ารุง

ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
7) สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ ส่านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ (ลงนาม 19 มีนาคม
2556)
8) ส่านักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ลง
นาม 26 กุมภาพันธ์ 2557)
9) ส่านักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลง-กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ (ลงนาม 15 ก.ค. 2557)
10) ส่านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ลงนาม 4 เมษายน 2557)
11) คณะสงฆ์เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (ลง
นาม 20 กันยายน 2557)
12) วัดสูงเม่น ต่าบลสูงเม่น อ่าเภอ
สูงเม่น จังหวัดแพร่ เทศบาลต่าบล
สูงเม่น ต่าบล
สูงเม่น อ่าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
(วันที่ 3 ธันวาคม 2557)
13) เทศบาลหนองป่าครั่ง อ่าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2558)
3. ตามรายงานบทบาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สู่การ
สร้าง เข้าร่วม และใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายความร่วมมือในระดับ
บุคลากร ศิษย์เก่า ท้องถิ่น องค์กร
ภายในและองค์กรต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2558
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ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผน

ผล

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ

ศิลปวัฒนธรรม

3. มีองค์ความรู้  จ่านวนองค์
จากการจัด
ความรู้จากการ
กิจกรรมร่วมกัน
จัดกิจกรรม
ระหว่าง
ร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย
เครือข่าย
ทางด้าน
วัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ
รวม

องค์
ความรู้

1

1

3

3

5. ศึกษา ส่ารวจ
และรวบรวมองค์
ความรู้จากการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และเอกสารโบราณ

4. องค์ ค วามรู้ จากการสั ม มนาทาง
วิชาการองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลาน
หัวข้อ ยุคสมัยและพัฒนาการปฏิทิน
ไท-ไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

 ผลการประเมิน

หน่วย
นับ
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
แผน ผล
5
5

ระดับ

4.15

4.38

ระดับ

≥3.55

3.99

การด่าเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
(ผลการประเมินใน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1)
 ค่าเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อ
ผู้บริหาร

2. มีระบบ
ฐานข้อมูลของ
สถาบันมี
ประสิทธิภาพ

 ความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อ
ผลักดันความส่าเร็จ
ของกระบวนการ
จัดท่าแผนปฏิบัติ
งานของสถาบัน
2. จัดการประชุม
ติดตามการด่าเนิน
งานอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารของ
สถาบันบริหารงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
4. พัฒนาฐานข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นปัจจุบัน
5. พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่ม
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ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. โครงการบริหารจัดการ
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร
1.2 การประชุมคณะกรรมการ
ประจ่าสถาบัน
1.3 ค่าวัสดุส่านักงาน
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
1.5 ค่าบ่ารุง ดูแล ซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์

2. การพัฒนาเว็บไซต์ โดยจัดท่าขึน้
ใหม่ตามโครงสร้างใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

เป้าประสงค์

3. ด่าเนินงาน
ตามวงจรการ
ประกันคุณภาพ
(PDCA)

ตัวชี้วัด

 ผลการประเมิน

หน่วย
นับ

คะแนน

ค่าเป้าหมาย
แผน ผล

5.00

การประกันคุณภาพ
 การบรรลุ

ร้อยละ

80.00 88.41

เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ่าปี

4. บุคลากรเกิด
การพัฒนาใน
สายงาน

4.87

 ร้อยละของ

บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม/พัฒนา
ความรู้

ร้อยละ

80

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

ประสิทธิภาพของ
การจัดเก็บข้อมูล
6. พัฒนาระบบการ 3. จัดกิจกรรมจัดการความรู้
ประกันคุณภาพของ การทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
สถาบัน ให้เป็นไปตาม การ และการประชุมเพื่อติดตามงาน
เกณฑ์
7. จัดท่าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการ
แผนการจัดการความรู้
ตลอดจนแผนอื่นๆ ที่
จะน่าไปสู่การพัฒนา
สถาบัน โดยให้มคี วาม
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน
8. สร้างระบบและ
กลไกในการติดตามผล
การด่าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ
9. พัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯ และ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ่า
สถาบัน

90.00 10. พัฒนาระบบ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร จ่านวน
และกลไกเพื่อสร้าง 10 คน เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 9
ขวัญก่าลังใจ และ
คน
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร
11. พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นไปตาม
สมรรถนะตามสาย
งานที่ปฏิบัติ
12. ส่งเสริมและ
สนับสนุนในการ
จัดท่าผลงานทาง
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ตัวชี้วัด

5. ความเสี่ยงใน  มีแผนการ
การท่างานลด บริหารความเสี่ยง
น้อยลง
และการควบคุม
ภายใน

รวม

หน่วย
นับ

แผน

ค่าเป้าหมาย
แผน ผล

1

1

7

6

กลยุทธ์
วิชาการเพื่อ
ความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน
13. จัดท่าแผน
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน
14. ติดตามผลการ
ด่าเนินงานของการ
บริหารความเสี่ยง
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ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

5. กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดานภาษา
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
สถาบัน ภาษา ศิลปะและวั ฒนธรรม ไดดําเนินโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาสถาบัน ใหเปนแหลง
เรียนรูดานภาษา จํานวน 5 โครงการ โดยมีผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
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1. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน (กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ
สําหรับเผยแพร)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศูนยใบลานใหเปนแหลงศึกษาคนควาดานเอกสารโบราณที่มีขอมูลเอกสารโบราณ
ครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน (ไทย พมา จีน และลาว)
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ ศึกษา และเผยแพรขอมูลเอกสารโบราณ
3. เพื่อเผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นใหกับนักศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป
4. เพื่อเปนศูนยขอมูลใบลานในรูปของเทคโนโลยีสมัยใหม และนําไปสูการเผยแพรสูสังคมอยาง
กวางขวาง
กลุมเปาหมาย
1. คณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. ประชาชนในระดับทองถิ่น
3. นักวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การปริวรรตเอกสารโบราณ

แผน
ตุลาคม 2557-กันยายน
2558

ผล
สิงหาคม 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผล

1. จํานวนเอกสารที่ไดปริวรรตนําไปเผยแพร

100 เลม

150 เลม

การบรรลุ
เปาหมาย


สรุปผลการดําเนินงาน
ในงานปริวรรตตําราไทลือและไทขึนครั้งนี้ นายดิเรก อินจันทร ผูเรียบเรียงไดคัดเลือกบางสวน
หรือบางประเด็นที่นาสนใจมาปริวรรตตามประเด็นที่ตั้งไวเทานั้น คือ 1) องคความรูหรือความเชื่อดานการ
วินิจฉัยโรค และการเตรี ยมสมุนไพร 2) คําอธิบ ายชื่อโรคและอาการผิดปกติของรางกาย 3) ตํารับยา
สําเร็จรูป และ 4) ตํารับยารักษาอาการบาดเจ็บทั่วไป โดยหวังวาจะทําใหผูอานไดศึกษาหรือเขาใจแนวคิด
ความรู หรือความเชื่อของการรักษาโรคของชาวไทลื้อ-ไทขึนไดชัดเจนและงายขึ้น
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผูสนใจ สามารถนําองคความรูที่ไดจากผลงานการปริวรรตเอกสาร
ไปใชประโยชน นอกจากนี้สามารถมาคนควาขอมูลไดเพิ่มเติม หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา เปนการ
สงเสริมให เป นแหล งศึ กษาค นคว าด านเอกสารโบราณที่มีขอมูลเอกสารโบราณครอบคลุมทั้งในระดับ
ภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน (ไทย พมา จีน และลาว)
ภาพกิจกรรม
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2. โครงการพัฒนาหองศูนยขอมูลภูมิปญ
 ญาลานนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนาใหเปนแหลงศึกษาคนควาดานศิลปวัฒนธรรมที่มี
ขอมูลครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน (ไทย พมา จีน และลาว)
2. เพื่ อ เป น ศู น ย ข อ มู ล ในรู ป ของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม และนํ า ไปสู ก ารเผยแพร สู สั ง คมอย า ง
กวางขวาง
กลุมเปาหมาย
1. คณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. ประชาชนในระดับทองถิ่น
3. นักวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
แผน
1. จั ด ซื้ อหนั งสื อเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เดือนตุลาคม 2557 –
ล านนา เพื่ อให บ ริ การในห องศู น ย ขอมู ล ภู มิ
กันยายน 2558
ปญญาลานนา
2. จัดทําหนังสืออางอิงรายชื่อคัมภีรใบลาน เดือนตุลาคม 2557 –
และพับสา
กันยายน 2558
3. แปลงไฟลใหเปนระบบดิจิตอล
เดือนตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

ผล
เดือนตุลาคม 2557 –
กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558
ธันวาคม 2557

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผล

1. หนังสืออางอิงรายชื่อคัมภีรใบลานและพับสา
2. ไฟลดิจิตอลจากการแปลงรูปแบบไฟล

50 เลม
830 ไฟล

50 เลม
830 ไฟล
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การบรรลุ
เปาหมาย



สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินงาน
ศูน ย ใ บลานศึ กษา ได ดํ า เนิ น งาน โดยไดจั ด ทํ า หนั ง สื อ รายชื่ อคั ม ภี ร ใบลานและพั บ สาไทขึ น
เมืองเชียงตุงนี้ จัดทําขึ้นจากแบบสํารวจและขอมูลภาพถายเอกสารตนฉบับ จากจํานวนทั้งสิ้น 14 วัด
ในเขตเมื อ งเชี ย งตุ ง โดยกํ า หนดรหั ส เอกสารตามแหล ง ที่ เ ก็ บ รั ก ษา ประเภทเอกสาร ชื่ อ เอกสาร
รายละเอี ย ด จํ า นวนผู ก ป จุ ล ศั กราชที่ ส รางและหมายเหตุห รือบัน ทึกทายเอกสาร ซึ่งสามารถสืบ คน
ได ใน “ฐานข อมู ล คัมภี รใบลาน พั บสา และเอกสารอักษรตระกูลไท” (http://www.culture.cmru.ac.th
/manuscript_database) โดยมีการจัดทําจํานวน 50 เลม เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นักศึกษา
ตลอดจนผูสนใจดานเอกสารใบลาน และบรรจุไวในหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา
นอกจากนี้ไดมีการจัดทําไฟลดิจิทัล แปลงจากวีดิโอ (เหตุการณสําคัญในอดีต ตั้งแตป พ.ศ. 2520
– 2547) เปนไฟลดิจิตอล จํานวน 100 ไฟล และแปลงจากฟลมสไลด (ภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ
สถาปตยกรรมลานนา และภูมิปญญาพื้นบานลานนา เปนตน) เปนไฟลดิจิตอล จํานวน 730 ไฟล
ทั้ ง หนั ง สื อ รายชื่ อ คั ม ภี ร ใ บลานและพั บ สาไทขึ น เมื อ งเชี ย งตุ ง และไฟล ดิ จิ ทั ล สามารถเป น
แหลงขอมูลในการคนควา เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนองคความรูเพื่อการสืบสานตอไป
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. ผูเขาใชบริการไดมีโอกาสสืบคนขอมูลเอกสารโบราณและหนังสือโบราณที่สามารถนําไปใช
ประโยชนได
2. ไดเผยแพรและประชาสัมพันธรายชื่อเอกสารโบราณใหกับหนวยงานภายนอกไดมาสืบคนเพื่อ
นําไปใชประโยชนทางวิชาการ
ภาพกิจกรรม
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3. โครงการบรรพชา อุปสมบท-เนกขัมมะ ภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนพุทธศาสนิกชน
และองค เ อกอั ค รศาสนู ป ถั ม ภก และทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ทรงพระราชทาน “ราชภัฏ” ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
2. เพื่อบําเพ็ญคุณความดีถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และราชวงศ
3. เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบัติธรรม และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสูคณาจารย นักศึกษา และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
4. เพื่อปฏิบัติธรรม ฝกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาชน
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. พิธีบวชบรรพชา เนกขัมมะ
2. การอบรมระหวางโครงการ
3. พิธีลาสิกขาบท

แผน
ธันวาคม 2557

ผล
12-19 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ผูเขารวมกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

เปาหมาย

ผล

87 คน
ไมนอยกวา
3.51

117 คน
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4.87

การบรรลุ
เปาหมาย



สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินงาน
ดวยมูล นิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินโครงการ
บรรพชา อุปสมบท-เนกขัมมะ ภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ในปนี้ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2558 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดโชติ
กุนสุวรรณาราม (หมูบุน) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ไดมีการปลงผมนาค อาบน้ํานาค การตั้งขบวนแหนาค ณ ลานชม
วิววัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ขบวนประกอบดวยนักศึกษาชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม บรรเลง
ดนตรีนําขบวนนาค และเนกขัมมะ พรอมทั้งบิดา มารดา ญาติมิตร เจาภาพและคณะผูบริห าร มีการ
ประกอบพิ ธี บ รรพชา อุ ป สมบทและบวชเนกขั ม มะ โดย พระธรรมเสนาบดี รองเจ า คณะภาค 7
เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ในระหวางวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2558 เขารับการอบรม ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน นั่ง
สมาธิ บําเพ็ญประโยชน และรับฟงบรรยายธรรมจากพระวิทยากร ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 พิธีลาสิกขา ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ภายหลังโครงการไดให
ผูเขารวมโครงการกรอกแบบประเมิน จํานวนทั้งสิ้น 117 คน
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนบุคคลทั่วไป ไดรับ
การสงเสริมทางดานคุณธรรม จริยธรรม จากการเขารวมกิจกรรมทางดานศาสนา จํานวน 117 คน
2. ผูเขารวมโครงการไดฝกปฏิบัติธรรม ฝกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา
ตามกําหนดการอบรม จํานวน 7 วัน
ภาพกิจกรรม
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4. โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสม
3. เพื่อใหนักศึกษารูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยะความดี ความชั่ว ออกจากกัน
4. เพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา
5. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับคณะตาง ๆ ในการสรางลักษณะพึงประสงคของนักศึกษาที่ดี
เปยมไปดวยวิชาการและคุณธรรม
กลุมเปาหมาย
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาชนผูสนใจ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การอบรมธรรมศึกษา
2. พิธีเปดการสอบธรรมศึกษาและพิธีมอบ
เกียรติบัตร
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ผูเขารวมกิจกรรม (ชั้นตรี โทและเอก)
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

แผน
เดือนธันวาคม 2557
เดือนธันวาคม 2557

ผล
1 พฤศจิกายน 2557
12 พฤศจิกายน 2557

เปาหมาย

ผล

500 คน
ไมนอยกวา 3.51

170 คน
4.67

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด โครงการสอบธรรมศึ ก ษา ชั้ น ตรี โท เอก ประจํ า ป 2557
เพื่อเปนการปลูกฝงเยาวชนทางดานจิตใจ สงเสริมใหเยาวชนนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชในการ
ดําเนินชีวิต อันจะยังมีผลใหประเทศชาติมีความมั่นคงและเปนหลักสําคัญในการสรบพระศาสนาตอไป
โดยในปนี้มีกําหนดการ การอบรม และการสอบดังนี้

รายงานประจําป 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) หนา 43

Center of Arts and Culture
Chiang Mai Rajabhat University

การอบรมธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จัดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 หองประชุม ชั้น 15 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรมทั้งสิ้น โดยมีการอบรมวิชาเรียงความแกกระทู
ธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล เบญจธรรม อุโบสถศีล กรรมบถ
การสอบธรรมศึ ก ษา จั ด ในวั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 15 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาเขาสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี ระดับชั้นโท และระดับชั้นเอก
โดยสํานักแมกองธรรมเปนผูจัดการสอบ และจัดเตรียมผูคุมสอบ สรุปไดดังตอไปนี้
ระดับชั้น
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาชั้นเอก
รวมทั้งสิ้น

ลงทะเบียน
112 คน
53 คน
5 คน
170 คน

สอบผาน
53 คน
4 คน
0 คน
67 คน

รอยละที่สอบผาน
51.46
7.55
0.00
39.41

ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. นักศึกษาที่เขารับการอบรมและการเขาสอบธรรมศึกษา รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
รูจักแยกแยะความดี ความชั่ว
2. เกิดเครือขายระหวางหนวยงาน โดยมีการประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กับสํานักแมกองธรรมสนามหลวง
3. เปนการสรางลักษณะพึงประสงคของนักศึกษาที่ดีเปยมไปดวยวิชาการและคุณธรรม
ภาพกิจกรรม
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5. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
รดน้ําดําหัวผูบริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น
2. เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการ
สงเสริมสืบสานประเพณีของทองถิ่น
3. เพื่อเปนการสงเสริมใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมได
แสดงความเคารพและความกตัญูกตเวทิตา
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดการประกวดการแขงขันอาหารพื้นเมือง
2. ขบวนแหของคณะ สถาบัน สํานัก
3. ทําซุมสาธิตอาหารพื้นเมือง

แผน
เดือนเมษายน 2558

ผล
17 เมษายน 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผล

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

200 คน
รอยละ 80

200 คน
รอยละ 83.26

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานั กศิล ปะและวัฒ นธรรม ไดจัดพิธีส ระเกลาดําหัว อธิการบดี คณะผูบริห าร คณาจารยและ
บุคลากรอาวุโส ในวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ สนามจตุราคาร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 200 คน จาก
ผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 83.26 อยูในระดับดีมาก ภายในกิจกรรมไดมีการแขงขัน
ส มตํ าและลาบพื้ น เมื อ ง โดยที มที่ เ ข า แข งขั น จากหนว ยงาน คณะ สถาบัน สํา นัก ตลอดจนนั กศึกษา
เขารวมการแขงขัน ในปนี้มีผูเขารวมการแขงขันสมตํา จํานวน 9 ทีม ผูเขารวมการแขงขันทําลาบพื้นเมือง
จํานวน 12 ทีม นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแหแบบลานนา จํานวน 9 ทีม ภายหลังการแขงขัน ไดมี

หนา 46 Annual Report 2015 (October 2014-September 2015)

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การรดน้ําดําหัวตามประเพณีลานนา และไดรับการสนับสนุนซุมอาหารตางๆ จากหนวยงานเครือขายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอีกดวย
จากผู ต อบแบบประเมิ น มี ค วามคิ ด เห็ น ว า กิ จ กรรมครั้ ง นี้ ส ง เสริ ม กิ จ กรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและประเพณีทองถิ่นของชุมชน คิดเปนรอยละ 86.90 และคิดเห็นวา
กิจกรรมในครั้งนี้สรางคุณคาตอชุมชนและสังคม คิดเปนรอยละ 81.20
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเขารวมในการสงเสริมสืบ
สานประเพณีของทองถิ่น จํานวน 200 คน
2. มีการจัดกิจกรรมการรดน้ําดําหัวผูบริหารเพื่อใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดแสดง
ความเคารพและความกตัญูกตเวทิตา
ภาพกิจกรรม
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6. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
การหลอเทียนและถวายเทียนเขาพรรษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับประเพณีเขาพรรษา
2. เพื่ อ ให ค ณาจารย นั ก ศึ ก ษา และบุ คลากรมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชีย งใหม มี ส ว นร ว มใน
การสงเสริม สืบสานประเพณีเขาพรรษา
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม และผูมีจิตศรัทธาทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมหลอเทียน
กิจกรรมแหเทียนพรรษา

แผน
เดือนกรกฎาคม 2558

ผล
17 กรกฎาคม 2558
29 กรกฎาคม 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

เปาหมาย

ผล

300 คน
ไมนอยกวา 3.51

713 คน
4.44

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีหลอเทียน หลอมใจ เทิดไทองคราชัน ประจําป 2558 เมื่อวัน
ศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีพระครูธีรสุตพจน (มหา
สงา ธีรสังวโร) เจาอาวาสวัดผาลาด เจิมแผนเทียนและเทศนาธรรม ในเรื่อง "อานิสงสการหลอและถวาย
เทียนพรรษา" เพื่อเปนพุทธบูชา และไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธีครั้งนี้ และมีการจัดขบวนแหเทียนเพื่อนําไปถวายยังวัด
เชียงโฉม (วัดเจดียปลอง) เมื่อ29 กรกฎาคม 2558 โดยไดรับความรวมมือรวมใจจากคณาจารย นักศึกษา
จากทุกคณะ สถาบัน ศูนย สํานัก นับวาเปนการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
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ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการสงเสริม
อนุรักษ และสืบสานประเพณีเขาพรรษา จากความคิดเห็น คาเฉลี่ย 4.57
2. คณาจารย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีประสบการณในการเขา
รวมกิจกรรมในการถวายเทียนอยางถูกตอง สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน คาเฉลี่ย 4.50
ภาพกิจกรรม
การหลอเทียนพรรษา
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การแหเทียนพรรษา
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7. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรรหาครูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน ที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ทางดานศิลปวัฒนธรรมในสาขาตาง ๆ ยกยองเชิดชูเกียรติเปน “เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา”
2. เพื่ อส งเสริ มให ค รู ภู มิป ญ ญาพื้น บา นล านนา ไดมี กํา ลัง ใจในการสร างสรรค ผ ลงานทาง
ดานศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อสืบสานองคความรูจากครูภูมิปญญาพื้นบานลานนา ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
และสืบสานองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูคูแผนดินลานนา
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ครูภูมิปญ ญา ปราชญชาวบาน
บุคลากร ผูมีผลงานดีเดนทางดานศิลปวัฒนธรรม และประชาชนผูสนใจ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
ประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
พิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา

แผน
เดือนธันวาคม 2557
กุมภาพันธ 2558

ผล
15 ธันวาคม 2557
17 กรกฎาคม 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
2. จํานวนหนังสือเพชรราชภัฏ – เพชร
ลานนา
3. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

เปาหมาย

ผล

การบรรลุ
เปาหมาย

200 คน

400 คน



350 เลม

400 เลม



ไมนอยกวา 3.51

4.60



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทําโครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช
2558 จํานวน 7 ทาน โดยมีพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา ในวันที่ 17 กรกฎาคม
2558ณ ศาลาร มโพธิ์ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เชีย งใหม ซึ่งผานการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก
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ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุมเอื้องสายมานพระอินทร ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มี
คณะกรรมการคัดเลือกโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี และผูทรงคุณวุฒิ
ตลอดจนตัวแทนจากคณะตางๆ เปนกรรมการ โดยไดคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําป 2558
ดังนี้
1. นางแสงเรือน กันทะวัน
สาขาศิลปะการแสดง (การขับซอพื้นเมือง)
2. นายสวัสดิ์ มูลเทพ
สาขาภูมิปญญา (การตองลายแผนโลหะ)
3. นางจุรีภัทร ขาลสุวรรณ
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น
4. นางสุพันธ ฉิมดี
สาขาคหกรรมศาสตร (อาหารพื้นบานลานนา)
5. นางพรรษา บัวมะลิ
สาขาภูมิปญญา (วัฒนธรรมไทยลื้อ บานลวงเหนือ)
6. นายยงยุทธ เกษมสงสุข
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ศิลปะการแสดง)
7. นายอรรณพ จันทรบุตร
สาขาภูมิปญญา (การรักษาแพทยพื้นบาน)
จากผูตอบแบบประเมิน จํานวนทั้งสิ้น 150 คน มีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กอใหเกิด
การสรางเครือขายและสัมพันธภาพอันดีระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน คาเฉลี่ย 4.63 และกิจกรรมนี้
ไดสรางคุณคาชุมชนและสังคม คาเฉลี่ย 4.85
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. ไดมีการสรรหาและยกยองครูภูมิปญญาลานนาทําใหเกิดกําลังใจในการสรางสรรคผลงานดาน
วัฒนธรรมและการสืบทอดใหกับลูกหลาน
2. ผูเขารวมซึ่งสวนใหญมาจากชุมชนมีความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กอใหเกิดการสราง
เครือขายและสัมพันธภาพอันดีระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน
ภาพกิจกรรม
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8. โครงการจัดสงกระทงใหญเขารวมประกวดในงานประเพณียี่เปงเชียงใหม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสงเสริม สืบสานและรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
2. เพื่อใหอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อรวมสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
4. เพื่อเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทําอุปกรณประกอบรถกระทง
2. จัดทําอุปกรณประกอบขบวนแห

แผน
พฤศจิกายน 2557

ผล
7 พฤศจิกายน 2557

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผล

1. นักศึกษาเขารวมเดินขบวนกระทง
2. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

5 คณะ 1วิทยาลัย
ไมนอยกวา 3.51

5 คณะ 1วิทยาลัย
4.73

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดประสานงานการจัดทํากระทงใหญเขารวมประกวดในงานประเพณี
ยี่เปงเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2557 ภายใตคณะกรรมการเตรียมการดําเนินงานโครงการจัดสงกระทงใหญ
ของมหาวิทยาลัย ที่มาจากทุกคณะ สถาบัน สํานัก โดยมีการประชุมเพื่อเตรียมงาน จํานวน 3 ครั้ง และ
จั ด ส ง นั กศึ ก ษาเข า ร ว มเดิ น ขบวนของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เชีย งใหม ได รับรางวัลชนะเลิ ศ ประเภท
สวยงามกลุมที่ 1 โดยจากแบบสอบถาม ผูเขารวมกิจกรรมมีความคิดเห็นวากิจกรรมครั้งนี้ไดสรางคุณคา
ตอชุมชน/สังคม คาเฉลี่ย 4.68 และกิจกรรมในครั้งนี้เปนการชี้นําบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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และชุมชน ใหตระหนักเห็นความสําคัญของประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสามัคคีในหมูคณะ
อันเปนการสรางวัฒนธรรมอันดีรวมกัน คาเฉลี่ย 4.45
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. กิ จ กรรมที่ ทํ า ให เ กิ ด การอนุ รั กษ ไ ว ซึ่ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทั้ งด า นประเพณี ศิ ล ปะการแสดง
ตลอดจนศิลปกรรมที่ปรากฏบนรถกระทง
2. ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํากระทง และเขารวมขบวน

ภาพประกอบ
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การรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 12 โครงการ โดยมีผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
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9. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารโบราณ (การจัดทําหองจัดแสดงใบลาน)
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศูนยใบลานใหเปนแหลงเรียนรูเอกสารโบราณที่มีขอมูลเอกสารโบราณครอบคลุม
ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน (ไทย พมา จีน และลาว)
2. เพื่อเผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นใหกับนักศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป
กลุมเปาหมาย
คณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประชาชนในระดับทองถิ่น
นักวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การจัดทําหองจัดแสดงใบลาน

แผน
ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

ผล
กรกฎาคม 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หองจัดแสดงใบลานที่แลวเสร็จ

เปาหมาย

ผล

1 หอง

1 หอง

การบรรลุ
เปาหมาย


สรุปผลการดําเนินงาน
ศูนยใบลาน มีพันธกิจหลักในการสํารวจ รวบรวมเอกสารใบลาน ทั้งนี้เพื่อเปนการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับเอกสารใบลาน สําหรับผูที่ไมมีความรูในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารใบลาน จึงไดจัดทําหองจัดแสดงใบ
ลาน ซึ่งจะใหความรูเกี่ยวกับใบลาน ขั้นตอนการทํา ความสําคัญ เนื้อหา ตลอดจนแนวทางการนําไปใช
ประโยชน
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
ไดเผยแพรความรู เกี่ยวกับความสําคัญ ความรูในใบลาน ซึ่งผูเขาเยี่ยมชม เกิดความพึงพอใจและ
ไดรับความรูไปใชประโยชน
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10. โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม : ขวงผญา
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อสรางความเขาใจและความถูกตองในขอมูลดานวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน
เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา

กลุมเปาหมาย
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การเขียนบทความ พรอมภาพประกอบ
2. การจัดทําตนฉบับ
3. การจัดทํารูปเลมเพื่อการเผยแพร
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนวารสารทางวิชาการ
2. ความพึงพอใจของผูอาน

แผน
ผล
เดือนพฤศจิกายน 2557 เดือนพฤศจิกายน 2557 –
– กรกฎาคม 2558
กรกฎาคม 2558

เปาหมาย

ผล

การบรรลุ
เปาหมาย

400 เลม
ไมนอยกวา 3.51

450 เลม
4.20




ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
มีบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และจัดพิมพเผยแพรไปยังหนวยงานภาครัฐ
อื่นๆ กอใหเกิดการเผยแพรองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม มีบทความ ดังนี้
- ภูมินามพื้นบาน : ประวัติศาสตรทองถิ่นกับวรรณกรรมพื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบน
ผูเขียน รังสรรค จันตะ
- ผีของคนเมือง ผูเขียน นายศรีเลา เกษพรหม
- พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร ผูเขียน ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ
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- พระราชพิ ธี เ จ า หั ว เมื อ งสิ บ สองพั น นามารั บ เมื อ งและรั บ น้ํ า ราชสั จ จะ ผู เ ขี ย น
รองศาสตราจารยเรณู วิชาศิลป
- ลานนาในสายตาของชาวตะวันตก ผูเขียน นายสุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์
- เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆในสังคมไทใหญ กรณีหมูบานผาบอง อ.เมือง
จ. แมฮองสอน ผูเขียน นายธรรศ ศรีรัตนบัลล
- การศึกษาทัศนคติทางสังคมตอคุณสมบัติ บทบาทและหนาที่ของผูหญิงจากแนวคิดที่ปรากฏ
ในอารยธรรมอินเดียและจีน ผูเขียน ดร. ภักดีกุล รัตนา
- อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ผูเขียน ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสาวภา ศักยพันธ
ทั้งนี้ไดมีการเผยแพรไปยังหนวยงานทั่วประเทศ พรอมการประเมินความพึงพอใจภายหลังจาก
อานหนังสือขวงผญา เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในดานการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบ มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.40 รองลงมาดานประโยชนและการนําไปใช คาเฉลี่ย
4.30 และดานเนื้อหา คาเฉลี่ย 4.19 ตามลําดับ
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การรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 12 โครงการ โดยมีผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
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11. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารโบราณ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาศูนยใบลานใหเปนแหลงศึกษาคนควาดานเอกสารโบราณที่มีขอมูลเอกสารโบราณ
ครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน (ไทย พมา จีน และลาว)
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ ศึกษา และเผยแพรขอมูลเอกสารโบราณ
3. เพื่อเผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นใหกับนักศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป
4. เพื่อเปนศูนยขอมูลใบลานในรูปของเทคโนโลยีสมัยใหม และนําไปสูการเผยแพรสูสังคมอยาง
กวางขวาง
เปาหมาย
1. คณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2. ประชาชนในระดับทองถิ่น
3. นักวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
แผน
1. เขารวมประชุมสัมมนา, นําเสนอผลงาน, หรือ
เดือนตุลาคม 2557 –
กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน การสราง
กันยายน 2558
เครือขาย และบริการวิชาการ
2. กิจกรรมการเก็บขอมูลเอกสารโบราณ 4-6 , 16-18 กุมภาพันธ
และการนํ า เสนอผลการสํ า รวจเอกสาร
2558
ใบลานของวัดหนองเงือกตอชุมชนวัดหนอง
เงือก)
3. เก็ บ ข อ มู ล เอกสารโบราณในประเทศ 23-29 พฤษภาคม 2558
ใกลเคียง (วัดราชฐานหลวงบานกาด เมือง
มารัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา)

ผล
เดือนตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558
15 มิถุนายน –
10 กรกฎาคม 2558

14 – 20 พฤษภาคม
2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเอกสารใบลานที่ทําการสํารวจ

เปาหมาย

ผล

1,000 ผูก

1,858 ผูก
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การบรรลุ
เปาหมาย
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ตัวชี้วัด
2. ระดับความคิดเห็นจากแบบประเมินวามีการนํา
ความรูจากใบลานไปใชประโยชน

เปาหมาย

ผล

ไมนอยกวา
3.51

4.17

การบรรลุ
เปาหมาย


สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการศูนยใบลานศึกษา ไดดําเนินการกิจกรรม ดังตอไปนี้
1) การเขารวมประชุมสัมมนา, นําเสนอผลงาน, หรือกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธหนวยงาน
การสรางเครือขาย และบริการวิชาการ
ครั้งที่ 1 นายดิเรก อินจันทร เสนอผลงาน “ฐานขอมูลคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสาร
หายากอักษรไท” (Palm Leaf Manuscript, Pubsa, and Rare Book in Thai Alphabet) ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ “16th International conference on Asia-Pacific Digital Libraries”
The Emergence of Digital Libraries Research and Practices ระหวางวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน
2557
ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอักษรธรรมลานนา สาธิตการจารใบลาน และการเขียนพับสา
ในงาน “แอวกาดลานนา” ณ หางสรรพสินคาแฟชั่นไอสแลนด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่
4 – 14 ธันวาคม 2557
ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมรวมกับ วัดสูงเมน และเทศบาลวัดสูงเมน ในงานประเพณี “ตากธัมม
ตานขาวใหม หิงไฟพระเจา” แหงเดียวในโลก ณ วัดสูงเมน ตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพรระหวาง
วันที่ 2 – 4 มกราคม 2558
ครั้งที่ 4 จัดนิทรรศการในงาน “มวนอก มวนใจ กาดดอย กลางกรุง Lanna Market at
Eathai” ระหวางวันที่ 30 มกราคม–8 กุมภาพันธ 2558 ณ Central Embassy จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 5 จัดกิจกรรมสาธิตการจารใบลาน ในงาน “ขวงผญา หาไท” อัตลักษณชาติพันธไทใน
ลานนา ระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2558 ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ครั้งที่ 6 เขารวมเสนอผลงานในการประชุม “The Significance of Manuscripts to
Buddhist Studies” And The Mou Signing Ceremony between the Manuscript Consevation
Association and King’s College London ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ณ หองประชุม 3 อาคาร
พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
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2) การเก็บขอมูลเอกสารโบราณ วัดหนองเงือก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ศูนยใบลานศึกษาพรอมดวยอาสาสมัคร ไดประสานงานกับคณะเจาหนาที่ผูดูแลพิพิธภัณฑ
ไทยสายใยชุมชนบานหนองเงือก ซึ่งเปนสถานที่จัดเก็บคัมภีรใบลานของวัดหนองเงือก แลวไดสํารวจ
ทําทะเบียน และถายภาพคัมภีรใบลานและพับสา ชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2558 จํานวนทั้งสิ้น
4 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยดําเนินงานเสร็จสิ้นไปแลวเพียงบางสวน เพราะยังมีคัมภีรใบลานและพับสาอีก
จํานวนมาก ซึ่งจะตองหาเวลาและโอกาสในการสานตอโครงการนี้ตอไป สวนคัมภีรใบลานและพับสาที่ได
ทําทะเบีย นและถายภาพดิ จิ ทัล แลว ศู น ยใบลานศึกษาฯ ไดเผยแพรในฐานขอมูลพิ พิธ ภั ณฑออนไลน
(E-Museum) โดยความรวมมื ออยางดี ยิ่งของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) ใชชื่อว า “พิ พิธภั ณฑ วั ฒนธรรมไทยสายใยชุมชนหนองเงือก” (http://www.emuseum.in.th
/watnong-ngueak)
จากการสํ ารวจคัมภี รใบลานและพับ สาของวัดหนองเงือกในครั้งนี้ คณะทํางานไดสํารวจ
ทําทะเบียน และถายภาพเฉพาะในสวนที่จัดเก็บไวที่พิพิธภัณฑวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบานหนองเงือก
เทานั้น โดยไดทําทะเบียนคัมภีรใบลานแลวเสร็จเพียงบางสวน (ประมาณ 1 ใน 3) ดังรายละเอียดตอไปนี้
- ทําทะเบียน และถายภาพดิจิทัล คัมภีรใบลาน จํานวน 60 มัด (จํานวน 733 ผูก)
- ทําทะเบียน คัมภีรใบลาน จํานวน 97 มัด (จํานวน 786 ผูก)
- ทําทะเบียน และถายภาพดิจิทัล พับสา จํานวน 19 เลม
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3) การนําเสนอผลการสํารวจเอกสารใบลานของวัดหนองเงือกตอชุมชนวัดหนองเงือก และ
ประชาสัมพันธใหชุมชนสามารถมาสืบคนและหาขอมูลเกี่ยวกับเอกสารใบลานอื่นๆ ในศูนยขอมูล
เอกสารใบลาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ สํานักงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบานหนองเงือก
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4) การเก็ บข อมู ลเอกสารโบราณในประเทศใกลเคียง (วัด ราชฐานหลวงบานกาด เมืองมา
รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา)
ไดสํารวจเอกสารคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารอักษรไท จํานวนทั้งหมด 339 ผูก/เรื่อง จาก
6 วัดในเขตเมืองมา รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ระหวางวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2558

ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. เกิดความรวมมือระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยระหวางการสํารวจไดมีชุมชนมารวม
การจัดทําทะเบียนดวย
2. ไดจัดกิจกรรมเสนอขอมูลการสํารวจ เพื่อเผยแพรองคความรูจากการสํารวจและขอมูลบรรจุ
ในเว็บไซตพิพิธภัณฑออนไลนใหกับชุมชนบานหนองเงือก และบรรจุในระบบฐานขอมูลเอกสารโบราณของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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12. โครงการฝกอบรมภาษาถิ่น และศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา และรวมกันสืบทอดองคความรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
2. เพื่อสรางเครือขายความสัมพันธระหวางครูภูมิปญญาในทองถิ่นกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
3. เพื่อสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบัน องคกรชุมชน วัด และสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรูและสืบทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และผูสนใจภายนอก
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. พิธีกินออผญา
2. การจัดการอบรมหลักสูตรดาน
ศิลปวัฒนธรรม

แผน
วันที่ 30 ตุลาคม 2557
13 หลักสูตร

ผล
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
14 หลักสูตร

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชน
ทั่วไปเขารับการอบรม
หลักสูตรที่เปดการอบรม

เปาหมาย

ผล

250 คน

262 คน

13 หลักสูตร

14 หลักสูตร

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได จัด การฝ ก อบรมหลั กสู ต รศิ ล ปวั ฒ นธรรมล า นนา ให กั บ
นักศึกษา อาจารยบุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ เขารับการอบรมโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งนี้เริ่ม
การอบรม ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2556 – 9 กุมภาพันธ 2557 จํานวน 14 หลักสูตร มีผูเขารวมอบรม
จํ านวน 262 คน นอกจากนี้ ยั งได จั ดพิ ธีกิน อ อผญา เพื่อ เปน การไหวครู กอนการเข ารับ การฝก อบรม
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ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ หองพุทธศาสน อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยไดเปดหลักสูตรฝกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมลานนา ป 2558 จํานวน 14 หลักสูตร มีดังตอไปนี้
1) อักษรธรรมลานนา ขั้นตน วันที่ 20-21, 25-28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.3020.30 น. หองศูนยใบลานศึกษา ชั้น 1
2) อั ก ษรธรรมล า นนา ขั้ น สู ง วั น ที่ 29-30 พฤศจิ ก ายน 2557 09.00-16.00 น.
หองศูนยใบลานศึกษา ชั้น 1
3) ศิลปะประดิษฐงานใบตอง ดอกไมสดแบบลานนา วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557
เวลา 09.00-15.00 น. หองฝกอบรม ชั้น 2
4) ศิลปะประดิษฐชอ ตุงลานนา วันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น.
หองฝกอบรม ชั้น 2
5) ศิ ล ปะการประดิ ษ ฐ โ คมล า นนา วั น ที่ 10-11, 17-18 มกราคม 2558 เวลา
09.00-15.00 น. หองฝกอบรม ชั้น 2
6) ศิลปะการเลนเครื่องดนตรีลานนา : ปจุม วันที่ 13-16, 20-22 มกราคม 2558
เวลา 17.30-20.30 น. หองฝกอบรม ชั้น 2
7) การจารใบลานและการเขี ย นพั บ สา วั น ที่ 7-8 กุ ม ภาพั น ธ 2558 เวลา 09.0016.00 น. หองศูนยใบลานศึกษา ชั้น 1
8) การแกะไมบัญชักและการทําเหล็กจาร วันที่ 14-15, 21-22 กุมภาพันธ 2558
เวลา 09.00 – 15.00 น. หองศูนยใบลานศึกษา
9) การประกอบอาหารว างไทยภาคกลาง ตํารับ ชาววัง วัน ที่ 7-8 มี น าคม 2558
09.00-15.00 น. หองเรียนการประกอบอาหาร ชั้น 1
10) การประกอบอาหารไทย : เครื่องจิ้ม วัน ที่ 14-15 มี น าคม 2558 เวลา 09.0015.00 น. หองเรียนการประกอบอาหาร ชั้น 1
11) ศิลปะการฟอนลานนาขั้น สูง : การฟอนเล็บเชียงราย วันที่ 4-5 เมษายน 2558
เวลา 09.00-15.00 น. หองฝกอบรม ชั้น 2
12) ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม วันที่ 25-26 เมษายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
หองฝกอบรม ชั้น 2
13) การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพแผนพื้ น บ า นล า นนา : การทํ า ลู ก ประคบ (ยาจู ) และ
การประคบสมุนไพร (จูยา) วันที่ 9-10, 16-17 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ศูนยการเรียนรู
โรงเรียนการนวดไทยหางดง อ. หางดง จ. เชียงใหม
14) ศิ ล ปะการตอกลายกระดาษสาล านนา วั น ที่ 6-7, 13-14 มิ ถุ น ายน 2558
เวลา 09.00-15.00 น. อาคารเอนกประสงค วัดเกตุการาม อ. เมือง จ. เชียงใหม
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ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1) เกิดการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา โดยการอบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรม
ทุกหลักสูตรไดรับการถายทอดองคความรูจากครูภูมิปญญา
2) ผูเขารวมกิจกรรมมีความคิดเห็นวา กิจกรรมครั้งนี้ สงเสริมการมีสวนรวมกอใหเกิดการสืบ
สานวัฒนธรรมอันดีในทองถิ่น ซึ่งเปนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษากับชุมชนในทองถิ่น
ภาพกิจกรรม
พิธีกินออผญา
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การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
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การรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 12 โครงการ โดยมีผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
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13. โครงการสงเสริม อนุรักษ สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับ
ทองถิ่น
2. เพื่อใหเกิดองคความรูในดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
3. เพื่อสรางคานิยมและจิตสํานึกความเปนไทยผานการแตงกายพื้นเมือง
4. เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชน
5. เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
6. เพื่อสงเสริมและอนุรักษภาษาลานนา (คําเมือง)
กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทําวารสารสถาบันลานนาศึกษา
2. จัดนิทรรศการ/ซุมแสดงความยินดี/ปาย
ในวันสําคัญ ฯลฯ
3. การอนุรักษและสืบสานศิลปะ
การแตงกายดวยผาเมือง
4. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ลานนา

แผน
เดือนตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

ผล
เดือนตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนเอกสารชุดความรูทางศิลปวัฒนธรรม
2. จํานวนในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
4. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

เปาหมาย

ผล

300 ฉบับ
3 ครั้ง
300 คน
ไมนอยกวา 3.51

300 ฉบับ
3 ครั้ง
589 คน
4.43
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินงาน
1. จัดทําวารสารวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทําวารสารวัฒนธรรม ในปนี้ไดจัดทํา 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบั บ ที่ 1 ประจํ า ป 2558 โดยมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หั ว ข อ ดั ง นี้ 1) ประเพณี กิ น อ อ ผญา
เสริมปญญาแบบลานนา 2) บุคลากรทางวัฒนธรรม : เจาชื่น สิโรรส 3) พิพิธภัณฑ ตนทุนความคิดของ
สังคม 4) พิพิธภัณฑทองถิ่น การจัดการความรูของชุมชน 5) ตัวธัมมไทลื้อสิบสองพันนา 6) ขาวสาร
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
ฉบับที่ 2 ประจําป 2558 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวขอ ดังนี้ 1) ประเพณีตากธรรม การจัดการ
ความรูผานพิธีกรรม 2) บุคลากรทางวัฒนธรรม : ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร 3) พิพิธทัศนา :
จุดเริ่มตนของการเดินทาง 4) ตุง ผืนผาแหงศรัทธา 5) ปอยฟนฟูประเพณีชาวไท : วันชาติไทยวน
ณ เมืองเมียววดี (เมียนมาร) 6) ขาวสารกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

2. จัดนิทรรศการ / ซุมแสดงความยินดี /ปายในวันสําคัญ ฯลฯ
- ซุมและปายประเพณียี่เปง เดือนพฤศจิกายน 2557
- ปายเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ เดือนเมษายน 2558
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3. กิจกรรมการอนุรักษและสืบสานศิลปะการแตงกายดวยผาเมือง
การรณรงคและประกวดการแตงกายพื้นบานลานนา ประจําปพุทธศักราช 2558 วันที่ 10
สิงหาคม 2558 ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีผูไดรับรางวัลซึ่งเปนตัวแทนจาก
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา จํานวน 39 คน ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้
ประเภทอาจารย/บุคลากร
1) ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ
คณะครุศาสตร
2) นางอุทิตยา ใจเตี้ย
คณะครุศาสตร
3) ผศ.ศิรสา สอนศรี
คณะวิทยาการจัดการ
4) นายนิพนธ ทองคํา
คณะวิทยาการจัดการ
5) ผศ.ลักษณา บุศยน้ําเพชร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6) ดร.จิติมา กตัญู
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7) นางสาวนิพพิชฌน เบ็ญจกรรณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8) ผศ.บูรณพันธุ ใจหลา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9) อาจารยปยวดี นิลสนธิ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10) นางสาวพชรวรรณ เฟองปรางค
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11) ผศ.อัตถ อัจฉริยมนตรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12) นายวิหาร โคตมะณี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13) อาจารยเยาวรัตน รุธีรยุทธ
วิทยาลัยนานาชาติ
14) นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ
วิทยาลัยนานาชาติ
15) อาจารยประสิทธิ์ ฉิมบุญมา
วิทยาลัยแมฮองสอน
16) นางสาวณัฐภรณ ขันไชย
วิทยาลัยแมฮองสอน
17) นางศิริพร ประณต
บัณฑิตวิทยาลัย
18) นางอรสา วงคสวาง
สํานักทะเบียนและประมวลผล
19) อาจารยวรารัตน หมอดู
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
20) นางนงลักษณ เฮืองโฮม
ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
21) นางเสาวนีย สุริยะเจริญ
สํานักหอสมุด
22) นางสาวศรัญญา ไชยวงค
สถาบันวิจัยและพัฒนา
23) นายวีระพงษ ยะไวทย
สํานักงานอธิการบดี
24) นางสาวหทัยพร วังพฤกษ
สํานักงานอธิการบดี
25) นางสาวสิริสรณ สิทธิรินทร
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ(adiCET)
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ประเภทนักศึกษาชาย
26) นายมานะ ใจแข็ง
27) นายวัชรินทร อินปนสวน
28) นายวงศดิลก กิจจายะนันท
29) นายรสสุคนธ ตัณไพจิตร
30) นายเจนภพ คนทน
31) นายเฉลิมพร หนอแกว
32) นายอธิวัฒน พรหมเสริมสุข

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแมฮองสอน

ประเภทนักศึกษาหญิง
33) นางสาวมัณฑิรา ลํานวล
34) นางสาวนุชศิว ลุนศรีทอง
35) นางสาวศิริวรรณ กุลสุรินทร
36) นางสาวนาตยา อินตะขัติย
37) นางสาวธดาพร ตอนรับ
38) นางสาวธัญญารัตน ขยัก
39) นางสาวชนนิกานต แสนสุยะ

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแมฮองสอน
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4. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
ในปงบประมาณ 2558 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม โดยเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไดนํานักศึกษา อาจารย ชมรมรักษภาษาและวัฒนธรรม รวม
กิจกรรม รายละเอียดดังนี้
1. การแสดงฟอนโยคีถวายไฟ ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจาดารา
รัศมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ พระตําหนักดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

2. การเข า ร ว มการประกวดและการแสดงพื้น บ านเฉลิม พระเกี ย รติส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุ 60 พรรษา 5 รอบ ภาคเหนือ ประเภท
กลองสะบัดชัยและกลองตึ่งโนง ระหวางวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมน้ําพุ ศูนยการคา
เมญา ไลฟสไตล ชอปปงเซ็นเตอร จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

3. การเขารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขวงวัฒนธรรม ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ หอ
ประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม
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4. รวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในประเพณีสรงน้ําพระพุทธสิหิงค วัดพระสิงห เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต ในวันที่ 13 เมษายน 2558 ดวยการจัดขบวนแหโดยนักศึกษาจากทุกคณะ เจาหนาที่
อาจารย เขารวมเดินขบวนอีกดวย

5. รวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในงานสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม ณ กูเจาหลวงวัด
สวนดอก รวมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวันที่ 17 เมษายน
2558 จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
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6. รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นั่งรถบุษบก
อัญเชิญน้ําสรงพระราชทาน จากบริ เวณหนาวัดผาลาด ถึงศาลาจุดชมวิว พรอมเปนประธานนําคณะ
ผูบริหาร เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมขบวนแหอัญเชิญน้ําสรงพระราชทาน เพื่อรวมสืบสานประเพณีเตียว
ขึ้นดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2558 โดยมีแขกผูมีเกียรติ หนวยงาน
สถาบัน องคกรตางๆ และศรัทธาประชาชน รวมพิธีอยางคับคั่ง จากลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัยถงวัดพระ
ธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เมื่อ 31 พฤษภาคม 2558

7. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นํานักศึกษา "ชมรมรักษ
ภาษาและวั ฒ นธรรม" เข า ร วมศิ ล ปะการแสดง เพื่อเผยแพรศิล ปวัฒ นธรรม ในงานประเพณีบูช าเสา
อินทขีลใสขันดอก ประจําป 2558 ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยมีผูชมและใหความ
สนใจเปนจํานวนมาก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
นักศึกษา อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับทองถิ่น
มีบทความทางดานวัฒนธรรมมากขึ้น และกอใหเกิดเครือขายทางวัฒนธรรมในการจัดทํากิจกรรมเผยแพร
ศิลปการแสดงของลานนาโดยนักศึกษาชมรมรักษภาษาและวัฒนธรรม
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14. โครงการสํารวจและเผยแพรเอกสารใบลาน (กิจกรรมเสวนาองคความรูทางดาน
เอกสารโบราณ/ใบลาน)
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําเสนอความรูดานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับปฏิทินและประกาศสงกรานตของกลุมชาติพันธุไท
2. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในหัวขอยุคสมัยและวิวัฒนาการของปฏิทินและประกาศสงกรานตไท-ไทย
3. เพื่อสงเสริมการศึกษาองคความรูดานวัฒนธรรมจากคัมภีรใบลานและเอกสารโบราณตางๆ
กลุมเปาหมาย
1. นักวิชาการดานภาษา วรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรม สถานศึกษา
2. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
3. กลุมบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การจัดเสวนาองคความรูทางดานเอกสาร
โบราณ/ใบลาน

แผน
เมษายน 2558

ผล
8 เมษายน 2558

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูเขารวมการเสวนา
2. ระดับความคิดเห็นจากแบบประเมินวามีการนํา
ความรูจากใบลานไปใชประโยชน

เปาหมาย

ผล

50 คน
ไมนอยกวา 3.51

102
4.57

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
ศูน ย ใบลานศึ กษา ได จั ดการเสวนาวิช าการ หัว ขอ “ยุคสมัยและวิวัฒ นาการของปฏิทิน และ
ประกาศสงกรานตไท-ไทย” ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ หอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม ซึ่งไดรับ
เกี ย รติจ ากวิ ทยากรผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ นการบรรยายน คื อ ศาสตราจารย เ กีย รติ คุ ณ ดร. มนั ส สุ ว รรณ
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อาจารยวรพล ไมสน มูลนิธิสมาคมโหรแหงประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ
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อาจารยสุเมธ สุกิน ชมรมปกขทืนลานนาจังหวัดเชียงใหม และ คุณชวนพิศ นภตาศัย นักวิชาการ
อิสระ ผูดําเนินรายการ
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่นาสนใจหลายอยางเชน ประกาศสงกรานตไทย ของธนาคาร
ออมสิน ของอาจารยสุเมธ สุกิน ประกาศสงกรานตลานนา ภาพลายเสน ของพงษพรรณ เรือนนันชัย
ปฏิทินในประเทศตางๆ ในแถบลุมแมน้ําโขง ปฏิทินลานนา-ไทลื้อ-ไทขึน-พมา-ศรีลังกา-ลาว คัมภีรใบลาน
และพับสา หนาเดือนปกขทืนลานนา-ไทขึน-ไทลื้อ-ไทใหญ หนังสือและสิ่งตีพิมพเกี่ยวกับปฏิทินและการ
คํานวณทางโหราศาสตร และการเผยแพรศิลปะการแสดงลานนา โดยกลุมนักศึกษาชมรมรักษภาษา
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ภาพกิจกรรม

หนา 82 Annual Report 2015 (October 2014-September 2015)

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

รายงานประจําป 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

หนา 83

Center of Arts and Culture
Chiang Mai Rajabhat University

15. โครงการคนดีศรีเชียงใหม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม
2. เพื่อเปนการชวยกันยกยองและเชิดชูเกียรติของผูกระทําความดี ใหเปนแบบอยางแกเยาวชนและ
บุคคลอื่นๆ
ผลการดําเนินงาน
จังหวัดเชียงใหม รวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม และ
ศูนยประสานงานคนดีศรีเชียงใหม ไดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม ประจําป พ.ศ.
2557 โดยมี ทา นสุ ริ ย ะ ประสาทบั ณ ฑิ ตย ผูวาราชการจัง หวัดเชีย งใหมเ ปน ประธานมอบรางวั ล มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามีขวัญและกําลังใจในการประพฤติ
ปฏิ บั ติต นเปน คนดี และเป นแบบอย า งที่ ดีใหแกสังคม เมื่อวัน อาทิตยที่ 21 กันยายน 2557 ณ ศูน ย
ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย นอรท -เชียงใหม โดยมีอาจารย
บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับการคัดเลือกใหเขารับรางวัล ทั้งสิ้น 14 คน
ดังนี้ รศ.ดร.พิทยาภรณ มานะจุติ รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน, ผศ.ดร.กมลณัฏฐ พลวัน นางกนกวรรณ
พวงลังกา นางสาวจันทรจิรา ปญญา นางพิมพรรณ สูญโญ นางสาวดารารัตน ศิริลาภา นางสาว
กัลยกร สุสิงโสด นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล นายเอนก ณะชัยวงค นายกชกร ไชยวงศ นส.กุลิสรา
โลเกศนวคุณ นายสุเจตน กาญจนโกมล และนายพีรศิษฐ วงคอาย
ภาพกิจกรรม
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การรายงานผลการดําเนินงานจําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาสถาบันใหเปนแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 12 โครงการ โดยมีผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้
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15. โครงการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการดําเนินงานและพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
เปาหมาย
1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการดานการประกันคุณภาพ
3. การจัดสรรทรัพยากรมีประโยชนสูงสุดตอการใชงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหาร
จัดการ
คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน
คาสาธารณูปโภค
คาบํารุง ดูแล ซ อมแซมครุ ภัณฑ (ยกเวนเครื่อง
ปรับ อากาศ)
คาวัสดุสํานักงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนครั้งในการเดินทางราชการ
2. จํานวนครั้งในการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ
3. รอยละของผลความสําเร็จตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ

แผน
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

ผล
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

เปาหมาย

ผล

10 ครั้ง
6 ครั้ง

11 ครั้ง
2 ครั้ง

การบรรลุ
เปาหมาย



รอยละ 80

96.15
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สรุปผลการดําเนินงาน
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ ผูบริหารและบุคลากรมีการเดินทางไป
ราชการ จํานวน 11 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
การประชุมระดับนานาชาติ ภายใตกรอบขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Initiative (LMI)
English Support Project Professional Communication Skills for Leaders) ณ สถาบันภาษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 6-10 ตุลาคม 2557 คือ
ผูช วยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยเกศินี
ศรีรัตน
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ ครั้งที่ 8 The 8th
Thailand Congress of Nutrition (TCN 2014) “โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค”ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 6 – 8 ตุลาคม
2557 คือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
3) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการประชุมเตรียมงานประเพณีตากธัมม ตานขาวใหม หิง
ไฟพระเจา วัดสูงเมน ประจําป 2558 ณ วัดสูงเมน ตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ระหวางวันที่
29 – 30 ธันวาคม 2557 คือ
นายดิเรก
อินจันทร
เจาหนาที่ประจําโครงการศูนยใบลานศึกษา
นายอภิรักษ
ตาเสน
เจาหนาที่ประจําโครงการศูนยใบลานศึกษา
4) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับคณะสงฆ องคกรทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมชุมชนลานนา ณ เมืองเมียววดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ระหวางวันที่
6 – 8 กุมภาพันธ 2558 คือ
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นายดิเรก
อินจันทร
นักวิชาการศึกษา
นายโสภณ
พรมจิตต
นักวิชาการศึกษา
5) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 35 เรื่อง
English Language Education in Asia: Reflections and Directions ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 28 – 31 มกราคม 2558 คือ
ผูช วยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยเกศินี
ศรีรัตน
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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6) การเดินทางไปราชการเพื่อเข ารวมโครงการไหว ครูดนตรีและนาฏศิลป ณ สํานั กศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 คือ
อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นายอภิรักษ
ตาเสน
เจาหนาที่ประจําโครงการศูนยใบลานศึกษา
7) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการสัมมนาแนวทางการสรางความรวมมือเพื่อดําเนินงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2558 คือ
อาจารยวาทินี
คุมแสง
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
8) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 สิงหาคม
2558 คือ
อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นายจักรภาณุ
ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
นายโสภณ
พรมจิตต
นักวิชาการศึกษา
9) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความสําคัญของคัมภีรใบ
ลานต อ พุ ท ธศาสตร ศึ ก ษา ณ ห อ งประชุ ม 3 อาคารพุ ท ธวิ ช ชาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 คือ
ผูช วยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
10) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติการแสดงพื้นบานในอาเซยน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 3 – 6 กันยายน 2558 คือ
อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยวาทินี
คุมแสง
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
11) การเดินทางไปราชการเพื่อเขารวมการประชุมวิชาการประจําป 2558 และประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2557 ของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) “มหาวิทยาลัยไทยในเวทีโลก” ณ หองแมนดาริน
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 6 – 8 กันยายน 2558 คือ
ผูช วยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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2. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ในปงบประมาณ 2558 มีการปรับโครงสรางจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปนสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2558 ทําใหคณะกรรมการฯ หมดวาระลง และมีการสรรหาคณะกรรมการ
ชุดใหม ตามโตรงสรางใหม จึงทําใหมีการจัดประชุมไดเพียง 2 ครั้ง คือ
1) การประชุ มครั้ งที่ 5/2557 วั นพุ ธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุ ม
เอื้องสายมานพระอินทร ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
2) ครั้ งที่ 1/2558 วั นอั งคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุมเอื้องสายมาน
พระอินทร ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
3. คาสาธารณูปโภค
คาใชจายสาธารณูปโภคของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จําแนกดังนี้
1. คาโทรศัพทของผูบริหาร จํานวน 1 หมายเลข
2. คาสงไปรษณียของแตละหนวยงานตามภาระงานและกิจกรรมที่ดําเนินการทั้งในและตางประเทศ
4. คาบํารุง ดูแล ซอมแซมครุภัณฑ (ยกเวนเครื่องปรับอากาศ)
ในปงบประมาณไดมีคาใชจายในการบํารุง ดูแล ซอมแซมครุภัณฑ รายละเอียดดังตอไปนี้
1. การซอมแซมรูปปนเจาชื่นสิโรรส
2. การซอมแซมเปลี่ยนประตูกระจก และตูจัดแสดง
3. การซอมแซมเครื่องสํารองไฟ
4. การซอมแซมแกไขตัวอักษรปายสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
5. คาวัสดุสํานักงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ใหมีการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยแจงจํานวนกระดาษที่ตองการใช
(การวิเคราะหการใชกระดาษเมื่ อปงบประมาณที่ผานมา และการสํารวจจากหนวยงานภายใน) ไปยั ง
งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพื่อทําการจัดซื้อจัดจาง
สวนวัสดุสํานักงานอื่นๆ สํานักงานผูอํานวยการจัดทําการสํารวจหนวยงานภายในทุกเดือน และ
เปนผูสั่งซื้อ ตามแบบสํารวจ ทั้งนี้ตองไดผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่พัสดุ ซึ่งเปนผูคุมยอดการสั่งซื้อ
วัสดุสํานักงาน เพื่อปองกันการซื้อตุนไว
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ตามพันธกิจ และมีผลความสําเร็จของแผน
มีการพัฒนางานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสถาบันฯ ดังปรากฏในรายงานผลการประเมิน
ตนเอง
2. มีหนวยงานกลางในการควบคุมการใชงบประมาณ การเบิกพัสดุ และการซอมแซม
รายงานประจําป 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
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16. โครงการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความรู (KM) และการพัฒนางานเพื่อดําเนินการดานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อการพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
3. เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของหนวยงาน
4. เพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน
เปาหมาย
1. การดําเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มีศักยภาพยิ่งขึ้น
2. ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
กิจกรรมการจัดการความรู จํานวน 6 ครั้ง
กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยง
การจัดทํารายงานประจําป
กิจกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
กิจกรรมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ

แผน
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

ผล
ตุลาคม 2556 –
กันยายน 2557

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูบริหารและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
2. รูปเลมรายงานประจําป
3. จํานวนเครือขาย

เปาหมาย

ผล

12 คน
50 เลม
1 แหง

13 คน
50 เลม
1 แหง
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สรุปผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการจัดการความรู
มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของสถาบัน ตามแผนการจัดการความรู (KM Action
Plan) ในปงบประมาณ 2558 โดยกําหนดหัวขอ “การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
และไดวางแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 5 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1. เรื่ อ ง “รู จั ก และเข า ใจการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน” จั ด กิ จ กรรมขึ้ น
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 18 คน ผลการประเมินโครงการ มีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ยรวม 4.00 อยูในระดับความคิดเห็น
“มาก”
2. เรื่ อ ง “เกณฑ ม าตรฐานในแต ล ะองค ป ระกอบ (4 องค ป ระกอบ 7 ตั ว บ ง ชี้ ) ”
จั ด กิ จ กรรมขึ้ น ในวั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2557 ณ หอ งประชุ มเล็ ก ชั้ น 2 อาคารเทพรั ตนราชสุด า โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 คน ผลการประเมินโครงการ มีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ยรวม 3.96 อยูใน
ระดับความคิดเห็น “มาก”
3. เรื่อง “ทําอยางไรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน” จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2557 ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 17 คน คาเฉลี่ย
รวม คาเฉลี่ยรวม 4.21 อยูในระดับความคิดเห็น “มาก”
4. เรื่อง “การเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจประเมิน” จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 11
ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 19 คน ผลการประเมินโครงการ มีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ยรวม 4.15 อยูใน
ระดับความคิดเห็น “มาก”
5.
เรื่อง “ปญหาและอุปสรรคในการทําประกันคุณภาพ” จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 2
มีนาคม 2558 ณ หองประชุมเอื้องสายมานพระอินทร ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา
ภายหลังกิจกรรมการจัดการความรูทั้ง 5 ครั้ง ไดมีการสกัดความรูโดยไดจัดทํา แนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (จากการจัดกิจกรรม
การจัดการความรู ปการศึกษา 2557) และไดมีการเผยแพรโดยสงไปยังศูนยภาษาและสํานักงานวิเทศ
สั ม พั น ธ ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม ซึ่ ง สามารถดาวน โ หลดบนเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
(www.culture.cmru.ac.th)
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2 กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2557
ในการประชุมคณะกรรมการประจํ า สถาบั นภาษา ศิล ปะและวัฒ นธรรม ครั้งที่ 5/2557 วันพุธ ที่ 19
พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.4 ซึ่งไดรับขอเสนอแนะในการติดตามและปญหาอุปสรรคในการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานอยางชัดเจนมากขึ้น
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดจัดกิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยงของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2558 ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ 2558 ณ หองศูนยขอมูลภูมิปญญา
ลานนา อาคารเทพรัตนราชสุดา และการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
ณ จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนผูบริหารและบุคลากรของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมกันกันวิเคราะหความเสี่ยง โดยการวิเคราะหผลการบริหารความเสี่ยงของปงบประมาณ
2557 ความเสี่ยงที่เหลืออยู และแนวทางในการกําจัดความเสี่ยงใหนอยลง ซึ่งจากกิจกรรมดังกลาว ทําให
ไดแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2558 ใน 3 ดาน ดังนี้
- การจัดการขอมูลสารสนเทศ (ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน) วัตถุประสงคเพื่อนําขอมูล
มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จํานวนของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม (ความเสี่ยงดานกลยุทธ) วัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนาตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมอยางเปนรูปธรรม
- การใชทรัพยากรรวมกัน : วัสดุ ครุภัณฑ (ความเสี่ยงดานทรัพยากร) วัตถุประสงคเพื่อ
การใชทรัพยากรอยางคุมคา
3. การจัดทํารายงานประจําป
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2557 โดยไดจัดทําจํานวน
ทั้งสิ้น 50 เลม เพื่อเสนอคณะกรรมการประจําสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานตลอดปงบประมาณ 2557 เพื่อนําขอเสนอแนะมาพัฒนาผลการดําเนินงานในปงบประมาณ
2558 ตอไป
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. องคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากคะแนนการประเมินการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
2. มี การจั ดกิ จ กรรมการวิเ คราะหความเสี่ย ง การจัดการความรู โดยบุคลากรทุกคนเขารว ม
กิจกรรมมากยิ่งขึ้นอยางพรอมเพรียง
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดการความรู
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17. โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
1. บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น
2. หนวยงานมีการดําเนินงานที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การสนั บ สนุ น การเดิ น ทางเข า ร ว มอบรม สั ม มนา
เพื่ อ พั ฒ นาความรู ค วามสามารถในสายงานของ
ตนเอง
รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนา
2. รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑมาตรฐาน
สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ

แผน
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

ผล
ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

เปาหมาย

ผล

9 คน
รอยละ 90

9 คน
รอยละ 100

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ 2558 มีบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อการพัฒนาความรู จํานวนทั้งสิ้น 9 คน
ดวยกัน ดังนี้
1) ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 นายดิเรก อินจันทร และ นายอภิรักษ ตาเสน เขารวมการ
เสวนาทางวิชาการ “รู รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่นเหนือ” ณ หองนันทา 1 โรงแรมฮอลิเดยอินน โดย
ราชบัณฑิตยสถาน
2) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสาวภา ศักยพันธ รองผูอํานวยการ
และ นางสาวดารารัตน ศิริลาภา หัวหนาสํานักงาน เขารวมพิธีเปดนิทรรศการและฟงเสวนาทางวิชาการ
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เรื่องเครื่องเขินลานนา : ภูมิปญญาทองถิ่นสูสารสนเทศดิจิทัล” ณ หองโถง ชั้น 1 และหองประชุม 1 ชั้น
5 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิทยากร
3) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายอภิรักษตาเสน และนายดิเรก อินจันทร เขารวมการ
เสวนาวิชาการ “ถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ” ณ หองประชุมพิพิธภัณฑสถานแห
ชาติเชียงใหม วิทยากร รองศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม
4) ในวั น ที่ 7 เมษายน 2558 นางสาวปนัดดา โตคํานุช เขารว มการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประเมินโครงการ” วิทยากร ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ ณ หองประชุมเอื้องสาย
สองแสง ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
5) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นางสาวปนัดดา โตคํานุช การประชุมวิชาการดานลานนาคดี
ศึ ก ษา กลุ ม เครื อ ข า ยสํ า นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในภาคเหนื อ ณ โรงแรมเชี ย งใหม ฮิ ล ล วิ ท ยากร รอง
ศาสตราจารย ส มหมาย เปรมจิ ต ต อาจารย ดร. วิ ถี พานิ ช พั น ธ คุ ณ กุ ล วดี เจริ ญ ศรี และผู ช ว ย
ศาสตราจารยชลิต ชัยครรชิต
6) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางสาวปนัดดา โตคํานุช และ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) รุนที่ 38” จัดโดยสํานักเสริม
ศึกษาและบริ การสั งคม มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร ณ หองประชุมสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร กรุ ง เทพฯ วิ ท ยากร รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน วิ วั ฒ น และ ดร. กุ ศ ยา
ลีฬหาวงค
7) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นางสาววราภรณ โยธาราษฏร นางสาวศุภรักษ ฉัตรแกว
นายโสภณ พรมจิตต และนายวีรพิชญ หิมารัตน เขารวมการฝกอบรม “Innovative Thinking :
การพัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม” โดยกองจัดการความรู ศูนยความรู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ณ โรงแรมเคยู โฮม (KU Home) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยากร อาจารย ดร. ชัยเสฎฐ พรหมศรี
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
1. บุคลากรไดเขารับการพัฒนาความรูความสามารถ จากการเขารวมการอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ
2. ภายหลังการอบรม บุคลากรมีการรายงานผลการเขารับการอบรมเสนอผูบริหารและนําเสนอ
ในที่ประชุมเพื่อเปนการแบงปนความรู และบุคลากรอื่นสามารถนําไปพัฒนางานที่เกี่ยวของได

รายงานประจําป 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

หนา 97

Center of Arts and Culture
Chiang Mai Rajabhat University

ภาพกิจกรรม

หนา 98 Annual Report 2015 (October 2014-September 2015)

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

18. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธของสถาบัน
2. เพื่อนําแผนกลยุทธมาแปลงเปนแผนปฏิบัติการประจําป
3. เพื่อพัฒนาสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพของสถาบัน
เปาหมาย
1. แผนกลยุทธของสถาบันที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศนของ
สถาบัน
2. แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของสถาบัน
3. ผูบริหารและบุคลากร จํานวน 23 คน มีสวนรวมในการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการของสถาบัน
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การทบทวนแผนกลยุทธ

แผน
มกราคม 2557 – เมษายน 2557

ผล
26 – 28 กุมภาพันธ 2557

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ
2. จํานวนแผนที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง

เปาหมาย

ผล

13 คน
2 แผน

13 คน
2 แผน

การบรรลุ
เปาหมาย



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทํากิจกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558 – 2562) ในวันที่ 2 และ 12 กุมภาพันธ 2558 ณ หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา
และ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ระหวางวันที่
27 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ – จังหวัดระยอง ซึ่งผูบริหารและบุคลากรไดเขารวม
การจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธและไดมีการแปลงเปนแผนปฏิบัติการประจําป โดยนําผลการดําเนินงาน
ในรอบปที่แลว มาชวยการตัดสินใจในการทบทวนแผน ซึ่งมีการจัดทําประเด็นยุทธศาสตรโดยเพิ่มการ
บริการวิชาการสูชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
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ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
ผูบริหารและบุคลากรไดเขารวมการทบทวนแผนกลยุทธและไดมีการแปลงเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยนําผลการดําเนินงานในรอบปที่แลว มาชวยการตัดสินใจในการทบทวนแผน ซึ่งมีการปรับ
ตัวชี้วัดที่ไมสามารถวัดได และปรับคาเปาหมาย และเพิ่มเติมกลยุทธการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเปน
การพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามแผนและพันธกิจ
ภาพกิจกรรม
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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การเขาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษา
(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)

ที่

วันเดือนป

1 14 พฤศจิกายน 2558
2 15 พฤศจิกายน 2558
3 27 พฤศจิกายน 2558
4 13 มีนาคม 2558
5 13 มีนาคม 2558
6 10 กรกฎาคม 2558
7 15 กรกฎาคม 2558
8 20 สิงหาคม 2558

9 24 สิงหาคม 2558
10 27 สิงหาคม 2558
11 1 กันยายน 2558
12 2 กันยายน 2558
13 2 กันยายน 2558
14 3 กันยายน 2558

คณะ / หนวยงานที่เขาเยี่ยมชม
นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จากคณะวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะอาจารย และนักศึกษาจาก Taipei University of
Technology, Taiwan
คณะลงนามความรวมมือทางวิชาการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปาครั่ง และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ
นักศึกษา รายวิชาทองถิ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
นักศึกษา รายวิชาทองถิ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
นักศึกษา รายวิชาทองถิ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (หมูเรียนที่ 1)
นักศึกษา รายวิชาทองถิ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (หมูเรียนที่ 2)
แขกชาวตางประเทศ จาก Kyoto Kacho University, Japan
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุน
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ที่

วันเดือนป

15 4 กันยายน 2558
16 4 กันยายน 2558
17 4 กันยายน 2558
18 5 กันยายน 2558
19 7 กันยายน 2558
20 10 กันยายน 2558

คณะ / หนวยงานที่เขาเยี่ยมชม
นักศึกษาระดับเตรียมประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
นักศึกษา รายวิชาทองถิ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (หมูเรียนที่ 3)
แขกชาวตางประเทศ จาก Shiga University, Japan
นักศึกษา รายวิชาทองถิ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (หมูเรียนที่ 4)
สภาพนักงานและเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
คณะจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ภาพคณะตางๆ ที่เขามาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษา
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ
อาจารยฉันทนา
อาจารยวาทินี

ผูใหขอมูล

นางสาวปนัดดา
นายจักรภาณุ
นายโสภณ
นายดิเรก
นายอภิรักษ
นางสาวกัลยาณี
นางสาวศุภรักษ

สิตานุรักษ
ศศิธรามาศ
คุมแสง

ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

โตคํานุช
ไตรยสุทธิ์
พรมจิตต
อินจันทร
ตาเสน
อินตะราชา
ฉัตรแกว

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่ประจําโครงการ
เจาหนาที่ประจําโครงการ
นักวิชาการการเงินและพัสดุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูรวบรวม/ออกแบบ/รูปเลม
นางสาววราภรณ
นายวีรพิชญ

โยธาราษฏร
หิมารัตน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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