สารจากผูอ้ านวยการ
รายงานประจาปี 2559 ฉบับนี้ เป็ นฉบับเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี ของการดาเนินงานด้ าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตั้ ง แต่ จั ด ตั้ งหน่ ว ยประเคราะห์ ท างวั ฒ นธรรมขึ้ นในวิ ท ยาลั ย ครู ท่ั ว ประเทศ
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2519 จนถึงปั จจุ บัน ซึ่งสานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็ นหน่วยงานสนับสนุ น
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกันว่า “เป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรูด้ า้ น
ศิ ลปวัฒ นธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ที่เป็ นที่รูจ้ ักในระดับชาติ และนานาชาติ ” พั น ธกิจ ที่
สาคั ญ ของหน่ วยงานคื อ การอนุ รั ก ษ์ ท านุ บ ารุ งศิ ลปะและวั ฒ นธรรมล้ านนา ตลอดจนส่ งเสริ ม และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา สนับสนุนการบูรณาการด้ านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ นักศึกษา
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
สานั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม ได้ มีการดาเนิ น งานครบทุ กพั นธกิจ และเพื่ อเป็ นการรายงานผล
การดาเนินงานในช่ วงปี ที่ผ่านมา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2559 สานักศิลปะ
และวั ฒ นธรรม จึ ง ได้ จั ด ท ารายงาน ประจ าปี 2559 ขึ้ น ผ่ า นกระบวนการกลั่ น กรองของ
คณะผู้บริหารและบุคลากร ทั้งนี้หวังว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถให้ ข้อมูลการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากร
และนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ นโยบายการบริ ห ารงาน ตลอดจนตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย และประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกได้ ทราบ
และที่สาคัญที่สุดต้ องขอขอบคุณ ในทุกความสาเร็จของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ล้ วนเป็ นเพราะความ
ร่วมแรงร่วมใจของที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหารทุก
ระดับ และบุคลากรทุกท่าน ที่มุ่งจะพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยของเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุ านาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

2

สารบัญ
หน้า
สารจากผูอ้ านวยการ
สารบัญ
ข้อมูลพื้ นฐานและสถานทีต่ ้ งั
ประวัติความเป็ นมา
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตราสัญลักษณ์
นโยบาย
การบริการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูบ้ ริหารและบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
งบประมาณประจาปี 2559
รายงานผลการใช้งบประมาณ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
รดนา้ ดาหัวผูบ้ ริหาร เนือ่ งในประเพณีสงกรานต์
2. โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ในเทศกาลสงกรานต์
3. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :หล่อ
เทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา
4. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
5. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดกระทง เพือ่ สืบสานประเพณียีเ่ ป็ ง
6. โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8. กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
1. โครงการพัฒนาห้องศูนย์ขอ้ มูลภูมิปัญญาล้านนา
2. โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา”
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสิบสองเดือนล้านนา
4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรูใ้ บลาน

1
2
4
5
6
7
10
12
13
14
15
16
21
31
31
34
36
39
42
45
47
49
51
51
54
56
63

3

หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สนับสนุ นและส่งเสริมการบริการวิชาการให้กบั ชุมชน
1. โครงการฝึ กอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสารโบราณ
1. โครงการการส่งเสริม อนุรกั ษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิ ลปวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. โครงการบริหารจัดการ
2. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการเพือ่
จัดการความรู ้ (KM) การพัฒนางานเพือ่ ดาเนินการด้านการบริหารความเสีย่ ง
และควบคุมภายใน
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
การเข้าเยีย่ มชมสถาบันล้านนาศึกษา
คณะผูจ้ ดั ทา

67
67
73
73
79
79
82

86
87
89
92

4

ข้อมูลพื้ นฐานและสถานทีต่ ัง้
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สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ) :
The Office of Arts and Culture, Chiang Mai Rajabhat University
ทีต่ ้ งั

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตาบลช้ างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300

โทรศัพท์

053–885860, 053-885883

โทรสาร

053–885860, 053-885883

เว็บไซต์

http://www.culture.cmru.ac.th

อีเมล์

ilaccmru@gmail.com, ilac_cmru@hotmail.com

Facebook

http://www.facebook.com/ilaccmru
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ประวัติความเป็ นมา
ประวัติความเป็ นมา และพัฒนาการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มต้นจากการก่อตั้งศูนย์คติชนวิทยา : ทศวรรษแรกของการเป็ นศูนย์คติชนวิทยา
ช่ วงทศวรรษแรก พ.ศ. 2510 – ปลายปี พ.ศ. 2519 สมัยที่อาจารย์บุญ จันทร์ วงศ์รักมิตร เป็ นอธิการ
วิ ท ยาลั ย ครู เ ชี ย งใหม่ ได้ มี ก ารบรรจุ วิ ช าคติ ช าวบ้ าน โดยเน้ นเรื่ อ งของวั ฒ นธรรมท้ องถิ่ น ไว้ ในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จึงเริ่มมีการจัดเก็บข้ อมูลแล้ ว นามาจัดนิทรรศการใน
ห้ องลายสือไทของภาควิชาภาษาไทย ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อวิชาเป็ น คติชนวิทยา
พัฒนาสู่การเป็ นศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2519 กรรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ จัดตั้งหน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรมขึ้น
ในวิทยาลัยครูท่วั ประเทศ
วันที่ 15 มิถุนายน 2521 ได้ มีการจัดตั้งศูนย์คติชนวิทยาล้ านนาไทยขึ้นแทนและมีการจัดแสดงข้ อมูลสารสนเทศ
ในลักษณะที่เรียกว่า ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้ านนาไทย (Lanna Thai Folklore Studies Center) ได้ ทาพิธเี ปิ ดเมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2523 เวลา 14.00 น. นายอร่าม เอี่ยมอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดศูนย์
พ.ศ. 2524 สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ในเวลานั้น) ได้ มีการจัดตั้งเป็ นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ โดยให้ มีสานักงานที่ทาการชั่วคราวอยู่ท่ีตึกหอสมุดชั้น 4 ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม 2525 ได้ ย้ายสถานที่จาก
หอสมุด ชั้น 4 มาอยู่ท่อี าคารหอพักชาย 1 (อาคาร18) จนถึงปั จจุบัน และได้ เปิ ดบริการให้ ประชาชนเข้ าชมนิทรรศการและ
การจัดแสดงข้ อมูลสารสนเทศ ทุกวันพฤหัสบดี - วันเสาร์
พ.ศ. 2529 กรมการฝึ กหัดครูได้ ปรับปรุงโครงสร้ างการบริหารวิทยาลัยครู โดยจัดให้ มีศูนย์และสานักในวิทยาลัย
ครู และได้ จัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้ เป็ นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุ นการผลิตบัณฑิต ในการสนับสนุ นการส่งเสริมทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2538 ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู เป็ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ
พ.ศ. 2538 ตามประกาศของกระทรวงศึ กษาธิการ ได้ มีการแบ่ งส่ วนราชการใหม่ จนกระทั่งวั นที่ 27 กันยายน 2542
กระทรวงศึกษาได้ กาหนดให้ ศูนย์วัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็ น สานักศิลปวัฒนธรรม เป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นด้ านอนุ รักษ์
ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้ อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดถึงการสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญา
พื้นบ้ านให้ เป็ นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ าด้ วย การจั ด ตั้ งส่ ว นราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่
ได้ ประกาศพระราชกิ จ จานุ เบกษา ฉบั บ ฎี ก า เล่ ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวั น ที่ 8 มี น าคม 2548 ก าหนดให้
ส านั กศิ ลปวัฒนธรรมเปลี่ ยนชื่ อเป็ น สถาบั นภาษา ศิ ลปะและวั ฒนธรรม ปฏิบัติ หน้ าที่เป็ นแหล่ งส่ งเสริ มการเรียนรู้
ภาษาต่ างประเทศและภาษาไทย สู่ สากล บริ การวิ ชาการ และสื่อทั นสมั ยเพื่ อฝึ กทั กษะทางภาษา พั ฒ นาความรู้และ
ความสามารถทางด้ านภาษาของนั กศึ กษา คณ าจารย์ บุ คลากรของมหาวิ ท ยาลั ย และประชาชนในท้ องถิ่ น
สนับสนุนการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือทางด้ านวิชาการกับสถาบัน การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็ นหน่วยงาน
สนับสนุน งานด้ านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้ อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบ
สานและเผยแพร่ภมู ปิ ัญญาพื้นบ้ านให้ เป็ นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ ประกาศ
พระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 13 ก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กาหนดให้ สถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็ น สานั กศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการส่งเสริมการอนุ รักษ์ และการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
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วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ด้านศิ ลปวั ฒ นธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ที่เป็ นที่รู้จักใน
ระดับชาติและนานาชาติ”

พันธกิจ
1. อนุรักษ์ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
3. สนับสนุนการบูรณาการด้ านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการ
4. เป็ นแหล่งศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยและรวบรวมข้ อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้ านนาและเอกสารโบราณ
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูภมู ิปัญญาล้ านนาที่มีผลงานด้ านศิลปวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมให้ นักศึกษา มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้ องถิ่น

อัตลักษณ์
“รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม”

เอกลักษณ์
“อนุรักษ์วัฒนธรรม ผูน้ าทางภูมิปัญญา แหล่งเรี ยนรูด้ า้ นภาษา พัฒนาสู่สากล”

ตราสัญลักษณ์
 กาแล เอกลักษณ์ของเรือนล้ านนา ใช้ สเี หลือง ดา
ซึ่งเป็ นสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 พระพิฆเนศวร เทพแห่งปัญญา(ศาสตร์และศิลป์ )
 ชื่อหน่วยงาน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
 ลวดลายที่นิยมใช้ ในคัมภีร์ใบลานและพับสา เพื่อให้ ทราบ
ว่าเป็ นจุดเริ่มต้ นหรือจบเรื่อง ตลอดจนใช้ ค่นั ระหว่างบท
หรือตอนเพื่อความสวยงาม
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นโยบาย
สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดาเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัตกิ าร เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ของหน่ วยงานและมหาวิทยาลัย บูรณาการความรู้ ตลอดจนการวิจัย
ด้ านภาษาล้ านนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาและท้ องถิ่น ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
ของประเทศชาติ โดยมีนโยบายด้ านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. นโยบายด้ านการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
3. นโยบายด้ านการบริการวิชาการแก่สงั คม
4. นโยบายด้ านการวิจัย
5. นโยบายด้ านการเงินและงบประมาณ
6. นโยบายด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. นโยบายด้ านการจัดสรรทรัพยากร
8. นโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
9. นโยบายด้ านประกันคุณภาพ
10. นโยบายด้ านการประเมินผล
1. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สานั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ตระหนั กและเห็น คุณ ค่ าของศิ ลปะและวัฒ นธรรม ซึ่ งเป็ นพั น ธกิจหลั กของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน โดยได้ กาหนดนโยบายด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้
1) สร้ างความตระหนักให้ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้ องถิ่นและวัฒนธรรมของนานาประเทศ
2) ส่งเสริมให้ มีการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยทางด้ านศิลปะและวัฒนธรรมท้ องถิ่น รวมทั้งหาความรู้ เกี่ยวกับ
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น เพื่อนามาประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับวิถชี ีวิตปัจจุบนั อย่างเหมาะสม
3) ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศและนานาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทานุบารุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ มกี ารจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แก่นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้ างและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งคุณลักษณะทางศิลปะและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
2. นโยบายด้านการส่งเสริมและการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษา
สานั กศิลปะและวัฒ นธรรมได้ ให้ ความสาคัญ กับนักศึกษาในการพั ฒ นา โดยจัดกิจกรรมทั้งทางด้ านภาษา
ล้ านนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกาหนดนโยบายดังนี้
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้ านภาษาล้ านนา ศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
2) เสริมสร้ างทักษะและความสามารถทางด้ านภาษาล้ านนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้ สามารถนาไป
ประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ท้ องถิ่นและประเทศชาติ
3) สร้ างบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ เป็ นผู้มีความรู้ด้านภาษาล้ านนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตรงกับความต้ องการของท้ องถิ่นและประเทศชาติ
4) สร้ างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ
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3. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม
สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นแหล่งเรียนรู้ท่ชี ่วยพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ ได้ รับความรู้
ด้ านภาษาล้ านนา ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้ กาหนดนโยบายด้ านการบริการวิชาการแก่สงั คมดังนี้
1) สนับสนุนให้ หน่วยงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ เป็ นแหล่งศึกษา ค้ นคว้ า ภาษาล้ านนา เอกสารโบราณ
ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรม โดยนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2) ส่ งเสริ มการให้ บริ การวิ ชาการแก่ ชุ มชนด้ านการฝึ กอบรมภาษาล้ านนา เอกสารโบราณ ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ตามความต้ องการของหน่วยงานในท้ องถิ่น
3) เสริมสร้ างทักษะทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่น
4) สนับสนุนการดาเนินงานร่ว มกับท้ องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้ านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้ องถิ่น
5) ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิจ กรรม การให้ บริ ก ารวิ ช าการ การแลกเปลี่ ย น เรีย นรู้แ ละสร้ า ง
เครือข่ายทางด้ านภาษาล้ านนา ศิลปะและวัฒนธรรมแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับ
ท้ องถิ่น ระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ
4. นโยบายด้านการวิจยั
สานักศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสร้ างนักวิจัย
ด้ านศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนางานวิจัยด้ านศิลปะและวัฒนธรรมให้ มีคุณภาพ โดยได้ กาหนดนโยบายด้ านการวิจัย
ดังนี้
1) สนั บ สนุ น การวิ จั ย ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ตามความต้ อ งการของท้ องถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแสวงหาความร่ ว มมื อ ในด้ า นแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การวิ จั ย ให้ สามารถ
ดาเนินการวิจัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ให้ ความร่วมมือด้ านการวิจัยกับเครือข่ายท้ องถิ่นทุกระดับ
4) สนับสนุนให้ มงี านวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
5) ส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
เพื่อให้ การบริหารการเงินและงบประมาณเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้ วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 สานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกาหนดนโยบายด้ าน
การเงินและงบประมาณดังนี้
1) ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้ อง ตามระเบียบ กฎ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบพัสดุ
2) จัดให้ มีการจัดทาบัญชีทะเบียน ทั้งด้ านการเงิน งบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสามารถควบคุม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
3) จัดให้ มเี จ้ าหน้ าที่การเงิน เจ้ าหน้ าที่พัสดุ จัดทาบัญชีและทะเบียน
4) มีการควบคุม ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้ ถูกต้ องตามระเบียบ
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6. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่ อให้ การบริหารจัดการภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในด้ านทรัพยากรเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ โดยกาหนดนโยบายดังนี้
1) กาหนดภาระงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน
2) บริหารจัดการอัตรากาลังที่มใี ห้ สอดคล้ องกับภาระงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
3) จัดวิธกี ารและรูปแบบการพัฒนาตนเองที่หลากหลายเพื่อให้ บุคลากรทุกระดับสามารถเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะความสามารถ สร้ างความชานาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบตั งิ านด้ านต่าง ๆ
4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากรทุกระดับโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
7. นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อให้ มีการใช้ ทรัพยากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ อย่ างคุ้มค่ า และการใช้ ทรัพยากรภายนอกเพื่ อการ
ประหยัดงบประมาณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ กาหนดนโยบายดังนี้จัดการประชุมเพื่ อปรึกษาหารือในการจัดสรร
ทรัพยากร
1) จัดระบบการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ทิ หี น่วยงานกาหนด
2) ส่งเสริมให้ มกี ารจัดสรรการใช้ และการจัดหาทรัพยากรทั้งด้ านการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประเมินการใช้ ทรัพยากรและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และปรับปรุงการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
8. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในการบริหารการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) ส่งเสริมให้ มบี ุคลากรได้ มคี วามรู้ ความเข้ าใจ ในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
2) ให้ มกี ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
3) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ท่สี ่งผลกระทบต่ อ
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน
4) สนับสนุนให้ มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้ านการเงิน
งบประมาณ ทรัพย์สนิ บุคลากร โครงสร้ างและกระบวนการปฏิบตั งิ าน
5) จัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่จะอาจเกิดขึ้น
9. นโยบายด้านประกันคุณภาพ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการดาเนินงานตามพันธกิจ
นโยบายและยุ ทธศาสตร์ให้ มีคุ ณ ภาพและประสิทธิภ าพ สอดคล้ องกับนโยบายการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ตามพันธกิจของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และดาเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็ นระบบ
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ อรับผิดชอบการดาเนิน
กิจกรรมประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุง พัฒนาแนวทางปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพให้ เหมาะสมกับสภาพของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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10. นโยบายด้านการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้ ปฏิบัติงาน
ให้ มปี ระสิทธิภาพ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบตั งิ านดังนี้
1) มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อเป็ นการปรับปรุ ง
และพัฒนาการปฏิบตั งิ านในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประเมินผลการบริหารงานและการดาเนินงาน ในทุกระดับ
3) มีการประเมินผลการด าเนิ นงานให้ สอดคล้ องกับประเด็นยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย และกลยุ ทธ์ของ
หน่วยงาน

การบริการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานั กศิ ลปะและวัฒนธรรม ดาเนิ นการตามพั นธกิจที่ได้ รับมอบหมายตามนโยบายมหาวิทยาลั ย
ในการเป็ นแหล่งเรียนรู้ในด้ านต่างๆ ดังนี้
1. สถาบันล้านนาศึกษา (Lanna Studies) จัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพนั ธ์ลา้ นนา ประกอบด้วย
1.1 เรือนอนุสารสุนทร
เรื อนอนุ สารสุนทรเป็ นสถาปั ตยกรรมเรื อนล้ านนาที่สร้ างตามแบบของเรื อนคาเที่ยง
ซึ่ งตระกู ลชุ ติม า และตระกู ลนิ ม มานเหมิ น ทร์ ได้ ส ร้ างเรื อ นกาแลหลั งนี้ ขึ้น เพื่ อให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้
ทางด้ านเรือนโบราณล้ านนา
1.2 อาคารเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ พระราชทานนามอาคารและ
เสด็จพระราชดาเนิ นมาทรงประกอบพิ ธีเปิ ดอาคารเทพรั ตนราชสุดา ในวันจันทร์ ท่ี 21 มกราคม พ.ศ.
2551 เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้
บริ เวณชั้น 1 ห้ อ งศู น ย์ข้ อ มู ล ภูมิ ปั ญ ญาล้ า นนา ศู น ย์ ใบลานศึ ก ษา ห้ อ งครั วไทย
ประชาสัมพันธ์ และสานักงาน
บริเวณชั้น 2 ห้ องจัดแสดงไทยวน-ลัวะ ไทเขิน-ไทยอง ไทใหญ่ -ไทลื้อ ห้ องประชุม
เอื้องสายม่านพระอินทร์ ห้ องประชุมเล็ก ห้ องอักษรไท และห้ องภูษาอาภรณ์
บริ เวณชั้น 3 ห้ อ งจั ดแสดงภูมิ ปั ญ ญาพื้ นบ้ าน อาทิ ภาษาและวรรณกรรมล้ านนา
ศิลปหัตถกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ พื้นบ้ าน ห้ องแพทย์แผนไทยล้ านนาหรือที่เรียกกันว่า “หมอเมือง”
ห้ องเกียรติคุณ รวบรวมเกียรติประวัติและความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.
2467 ซึ่ ง พ.ต. เจ้ าราชภาติ ก วงศ์ (ค าตั น ณ เชี ย งใหม่ ) ได้ อุ ทิศ ที่ดิ น เนื้ อที่ป ระมาณ 40 ไร่ ให้ กั บ
โรงเรียนฝึ กหัดครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) และประวัติ ผู้บริหารตั้งแต่ เจ้ าชื่น สิโรรส ครูใหญ่คน
แรก จนถึงผู้บริหาร คนปัจจุบัน
บริเวณชัน้ 4 ห้ องจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสน์และเครื่องสักการะล้ านนา
และเส้ นทางการเดินทัพห้ องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากเชียงใหม่ไปยังเมืองนาย ประเทศพม่า
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2. ศูนย์การเรียนรูใ้ นการส่งเสริม การอนุรกั ษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
2.1 ศู น ย์ ใบลานศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ในการส ารวจ รวบรวม ปริ ว รรต และเผยแพร่ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน พั บสา เอกสารหายาก และเอกสารโบราณ (ต้ นฉบับและภาพถ่าย) เพื่ ออนุ รักษ์
ศึ กษาและเผยแพร่ แก่ผ้ ู ท่ีสนใจทั่วไป มุ่ งสร้ างฐานข้ อมู ลดิจิทัลและเชื่ อมโยงเครื อข่ ายการอนุ รักษ์ และ
เผยแพร่เอกสารโบราณในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน ตลอดจนสนับสนุ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
เอกสารสารโบราณทุกชนิด
2.2 ห้ องศู น ย์ ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาล้ านนา มี ห น้ าที่ ใ นการให้ บริ ก ารข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้
ด้ านศิลปวัฒ นธรรม ตลอดจนบริ การสืบค้ นหนังสือเกี่ยวกับศิ ลปะและวัฒนธรรมของล้ านนา โดยเปิ ด
ให้ บริการกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักวิชาการทั่วไป ตลอดจน
บุคคลภายนอกที่สนใจ ในการนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ทางด้ านวิชาการ
2.3 การจั ดกิจกรรมส่งเสริ ม การอนุ รักษ์ แ ละเผยแพร่ ศิ ลปวัฒ นธรรมของมหาวิ ทยาลั ย
ให้ กบั นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก
1) กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้ านนา
- โครงการสืบสานประเพณีรดนา้ ดาหัวในเทศกาลสงกรานต์
- โครงการเข้ าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ในเทศกาลสงกรานต์
- โครงการฝึ กอบรมด้ านศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
- โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา”
2) กิจกรรมด้านศาสนา
- โครงการอบรมและธรรมศึกษา
- โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้ าพรรษา
3. หน่วยอนุรกั ษ์ศิลปกรรมและสิง่ แวดล้อมท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่
บทบาท หน่ วยอนุ รั ก ษ์ ส่ิงแวดล้ อ มธรรมชาติ และศิ ลปกรรมท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทส าคั ญ
ในการสนับสนุนการดาเนินงานประสานงานการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมธรรามชาติ และสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมศิลปกรรมในท้องถิ่น
หน้าที่
1. ประชาสั ม พั น ธ์ และเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ในเรื่ อ งการอนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. ศึกษา รวบรวม บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม
3. ตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้ อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติ และรายงานสถานการณ์ท่คี าดว่าจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยั งสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
4. ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ภู มิ ปั ญญาและวัฒ นธรรมเกี่ ย วกับ การใช้ป ระโยชน์ต ้น รัก ใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ภายใต้โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
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โครงสร้างการบริหารงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ

งานบริหารทัว่ ไป







เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้ าหน้ าที่ท่วั ไป

งานอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม

 นักวิชาการศึกษา
 เจ้ าหน้ าที่ประจาโครงการ
ศูนย์ใบลานศึกษา

งานส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมทัว่ ไป

 นักวิชาการศึกษา
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คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

นายวิสตู ร บัวชุม
ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สานักงานเชียงใหม่
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ
ประธานคณะกรรมการ
โฮงเฮียนสืบสานภูมปิ ัญญาล้ านนา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อานาจ หงส์ทอง
อาจารย์ประจา คณะมนุษย์ฯ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

อาจารย์ ดร. กันยารัตน์ รินศรี
อาจารย์ประจา คณะมนุษย์ฯ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา

อาจารย์ปิติสันต์ มุกดาสกุลภิบาล
อาจารย์ประจา คณะมนุษย์ฯ
กรรมการจากคณาจารย์ประจา
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ผูบ้ ริหารและบุคลากร สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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งบประมาณประจาปี 2559 (เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559)
ในปี งบประมาณ 2559 ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ รั บ เงิน งบประมาณสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น 1,891,000 บาท จาแนกตามแหล่งงบประมาณ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน
จานวน 1,360,000.00 บาท
งบประมาณเงินรายได้
จานวน 531,000.00 บาท

แผนภาพแสดงสัดส่วนงบประมาณประจาปี 2559 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
งบประมาณประจาปี 2559

28%
72%
แผ่นดิน
รายได้

การจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

ยุ ท ธศ า ส ตร์ ที่ 2

160,000

ยุ ท ธศ า ส ตร์ ที่ 1

150,000

350,500.00

510,000

720,500

ปี งบประมาณ 2559

ยุ ท ธศ า ส ตร์ ที่ 3

ยุ ท ธศ า ส ตร์ ที่ 4

ยุ ท ธศ า ส ตร์ ที่ 5
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รายงานผลการใช้งบประมาณ

จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

สอดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลัย ที่ 4 พัฒ นามหาวิ ท ยาลัย ให้เป็ นศู น ย์ก ลางการเรี ย นรู ้
ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วในภูมิภาคเอเชีย
ประเด็นยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ที่ได้รบั
720,500.00
350,500.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
569,448.50
79.04
349,215.50
99.63

1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และเอกสารโบราณ
3 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการ
150,000.00
149,016.70
วิชาการให้ กบั ชุมชน
4 สร้ างและพัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่
160,000.00
160,000.00
ศิลปวัฒนธรรม
5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ มี
510,000.00
372,503.28
ประสิทธิภาพ
6 งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม*
538,458.27
178,164.44
รวมทั้งสิ้ น 2,429,458.27 1,778,348.42

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
151,051.50 20.96
1,284.50
0.37

99.34

983.30

0.66

100.00

0.00

0.00

73.04

137,496.72

26.96

33.09 360,293.83 66.91
73.20 651,109.85 26.80

*งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเพิ่มเติม ระหว่างปี งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

1

โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
รดนา้ ดาหัวในเทศกาลสงกรานต์
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-008
โครงการเข้ าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-012
โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้ าพรรษา
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-009
โครงการเพชรราชภัฏ–เพชรล้ านนา
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-010
โครงการสนั บสนุ น การเข้ าร่ ว มประกวด
กระทง เพื่อสืบสานประเพณีย่เี ป็ ง
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-011 (แผ่นดิน)
03-01-13-025 (รายได้)
(กันเหลือ่ มปี 58) 03-01-13-026**
โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-013

2
3
4
5

6

งบประมาณ
ที่ได้รบั
60,000.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
59,988.00
99.98

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
12.00
0.02

46,000.00

45,928.00

99.84

72.00

0.16

120,000.00

119,957.50

99.96

42.50

0.04

90,000.00

90,000.00

100.00

0.00

0.00

360,000.00

216,336.00

60.09

143,664.00

39.91

55,000.00
305,000.00
200,000.00
22,000.00

55,000.00
161,336.00
200,000.00
22,000.00

0.00
100.00
0.00
143,664.00
52.89
47.11
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

7

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวน
แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-024
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รบั
22,500.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
15,239.00
67.73

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
7,261.00 32.27

720,500.00

569,448.50

151,051.50

79.04

20.96

** งบประมาณกันเหลือ่ มปี 2558 จึงไม่นามาคานวณในปี น้ ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

8 โครงการพัฒนาห้ องศูนย์ข้อมูล
ภูมปิ ัญญาล้ านนา
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-014
9 โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา”
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-015
10 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สิบสองเดือนล้ านนา
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-016
11 จัดทาฐานข้ อมูลและเผยแพร่องค์
ความรู้ใบลาน
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-018
รวมทั้งสิ้ น

งบประมาณ
ที่ได้รบั
47,000.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
46,920.00 99.82

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
80.00
0.18

85,000.00

84,000.00

99.82

1,000.00

0.18

80,000.00

79,928.50

99.91

71.50

0.09

138,500.00

138,367.00

99.90

133.00

0.10

350,500.00

349,215.50

99.63

1,284.50

0.37

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุ นและส่งเสริมการบริการวิชาการให้กบั ชุมชน
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

12 โครงการฝึ กอบรมด้ านศิลปวัฒนธรรม
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-017
1) ฝึ กอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
2) พิธีกินอ้อผญา
3) เผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รบั
150,000.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
149,016.70 99.34

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
983.30
0.66

100,000.00
22,000.00
28,000.00

98,439.20
24,040.00
26,537.50

109.27

94.78

1,560.80
-2,040.00
1,462.50

1.56
-9.27
5.22

150,000.00

149,016.70

99.34

983.30

0.66

98.44
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

13 โครงการการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน
และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
1) การจัดนิทรรศการ/ซุ้มแสดงความ
ยินดี/ป้ ายในวันสาคัญ ฯลฯ
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-019
2) กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะการแต่งกายด้ วยผ้ าเมือง
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-020
3) การจัดทาวารสารวัฒนธรรม
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-021
4) การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-022
4.1 ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ
4.2 ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในงานสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่
5) การเผยแพร่ศิลปะการแสดงล้ านนา
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-023
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รบั
160,000.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
160,000.00 100.00

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
0.00
0.00

10,000.00

10,000.00

100.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

100.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

100.00

0.00

0.00

70,000.00

70,000.00

100.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

100.00

0.00

0.00

160,000.00

160,000.00

100.00

0.00

0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

งบประมาณ
ที่ได้รบั
385,000.00
180,000.00

14 โครงการบริหารจัดการ
1) การประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบันรหัสเบิกจ่าย 03-01-13-001
2) ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
75,000.00
ของผู้บริหาร
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-002
3) ค่าวัสดุสานักงาน
100,000.00
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-003
(51,441.65)
(เดิม 100,000บาท โอนงบประมาณไป
ยังค่าซ่อมแซม 48,558.35 บาท)
4) ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์
20,000.00
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-004
(68,558.35)
(รับโอนจากค่าวัสดุสานักงาน

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
250,203.28 62.56
47,391.00 26.32

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
134,796.72 35.01
132,609.00 73.67

72,815.00

97.08

2,185.00

2.91

51,439.00

99.99

2.65

0.01

68,558.35

100.00

0.00

0.00
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ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

48,558.35 บาท)
5) ค่าสาธารณูปโภค
รหัสเบิกจ่าย 02-02-27-001
15 โครงการพัฒนางานด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา, การดาเนินการเพื่อ
การจัดการความรู้ (KM) และการ
พัฒนางานด้ านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
รหัสเบิกจ่าย 03-01-15-007
16 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-006
17 โครงการพัฒนาบุคลากร
รหัสเบิกจ่าย 03-01-13-005
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รบั

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ

10,000.00

9,999.93

99.99

0.07

0.01

50,000.00

49,793.00

99.58

207.00

0.02

35,000.00

35,000.00

100.00

0.00

0.00

40,000.00

37,507.00

93.76

2,493.00

6.24

510,000.00

372,503.28

73.04

137,496.72 26.96

งบประมาณ
ที่ได้รบั
100,000.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
0.00
0.00

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
100,000.00 100.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

100.00

14,363.27

14,070.00

97.96

293.27

2.04

240,000.00

0.00

0.00

240,000.00

100.00

102,975.00

102,975.00

100.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

100.00

0.00

0.00

งบประมาณสนับสนุ นเพิม่ เติม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

18 ค่าปรับปรุงอาคารเทพรัตนราชสุดา
รหัสเบิกจ่าย 02-02-31-045
19 สมทบค่าจ้ างออกแบบปรับปรุง
อาคารเทพรัตนฯ
รหัสเบิกจ่าย 02-02-31-122
20 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ล้ านนา (ค่าอาหาร)
รหัสเบิกจ่าย 02-03-16-044
21 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ด้านหลัง
เรือนอนุสารสุนทร
รหัสเบิกจ่าย 02-03-16-050
22 กิจกรรม “7ทศวรรษกษัตราทรงครอง
ไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ ป่ิ นราชัน”
รหัสเบิกจ่าย 02-03-16-082
23 งานติดตั้งโครงการประชาสัมพันธ์
ด้ านหน้ ามหาวิทยาลัย (โครงการตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ)
รหัสเบิกจ่าย 11-01-01-020

20

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง

24 ค่าวัสดุสานักงาน
รหัสเบิกจ่าย 02-01-29-080
25 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร
รหัสเบิกจ่าย 02-02-31-119
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รบั
20,000.00

งบประมาณที่ใช้
จานวน
ร้อยละ
20,000.00 100.00

งบประมาณคงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
0.00
0.00

11,120.00

11,119.44

99.99

0.56

0.01

538,458.27

178,164.44

33.09

360,293.83

66.91

การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ประจาปี งบประมาณ 2559
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็ นศูนย์กลางการเรียนรูท้ างด้านภาษา
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วในภูมิภาคเอเชีย
ตัวชี้ วัด

ตัวชี้ วัดที่บรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ

1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

5 ตัวชี้วัด

5

100.00

2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ

6 ตัวชี้วัด

6

100.00

3 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการให้ กบั ชุมชน

5 ตัวชี้วัด

5

100.00

4 สร้ างและพัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

3 ตัวชี้วัด

3

100.00

5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ มปี ระสิทธิภาพ

7 ตัวชี้วัด

6

85.71

26 ตัวชี้ วัด

25

96.15

ประเด็นยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้ น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้ วัด

1. มีโครงการ  โครงการที่มี
ทางศิลปะการดาเนินงาน
วัฒนธรรม
อย่างสม่าเสมอ
อย่างสม่าเสมอ

หน่วย
นับ
โครง
การ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล
13
13

กลยุทธ์
1. มีโครงการ/
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
อย่างสม่าเสมอ
และมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. โครงการสืบสานประเพณีรดนา้
ดาหัวในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 29 เมษายน 2559
2. โครงการเข้ าร่วมขบวนแห่พระ
พุทธสิหิงค์ในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน 2559
3. โครงการหล่อเทียนเข้ าพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
4. โครงการแห่เทียนเข้ าพรรษา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
5. พิธเี ชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ–
เพชรล้ านนา วันที่ 12 พฤษภาคม
2559
6. การเสวนาองค์ความรู้ในใบลาน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

22

เป้าประสงค์

ตัวชี้ วัด

2. ระยะเวลา
ในการดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรม
เป็ นไปตาม
แผน



3. ผู้เข้ าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมเกิด
ความพึงพอใจ
ภายหลังจากเข้ า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม



การเบิกจ่าย
งบประมาณ
โครงการ/
กิจกรรมแล้ ว
เสร็จทันเวลา
ตามเป้ าหมาย

ค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

ร้ อยละ

80

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
7. โครงการเพชรราชภัฏ–เพชร
ล้ านนา วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
8. โครงการอบรมธรรมศึกษา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
9. โครงการสอบธรรมศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
10. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ทบทวนแผนงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ วันที่
11. โครงการสารวจและรวบรวม
องค์ความรู้จากเพชรราชภัฏ-เพชร
ล้ านนา (เรื่องกลองล้ านนา)
12. การสัมมนาเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยางรักใหญ่
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
13. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ในพิธสี กั การะพญามังราย วันที่ 12
และ 19 เมษายน 2559
14. รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี
งบประมาณ 2559

84.62 2. การจัดทา
แผนปฏิบตั ิ
ราชการ/ปฏิทนิ
กิจกรรมเพื่อเป็ น
ตัวกาหนดระยะเวลา
ในการดาเนิน
โครงการและการใช้
งบประมาณ
ระดับ ≥3.60 4.45 3. มีการประชุม
15. รายงานการประชุมภายใน
ติดตามผลการ
หน่วยงาน
ดาเนินงาน และ
การประเมินผล
เพื่อพัฒนา
กระบวนการและ
รูปแบบการดาเนิน
โครงการที่ตอบ
สนองต่อความ
ต้ องการของกลุ่ม
เป้ าหมาย
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ตัวชี้ วัด

4. ผู้เข้ าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมมี
จิตสานึกที่ดใี น
การอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

 ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจของ
ผู้เข้ าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมมี
จิตสานึกในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบรรลุ
 ร้ อยละของ
เป้ าหมายของ การบรรลุ
โครงการ/
เป้ าหมายต่อ
กิจกรรมทาง
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมด
รวม

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
นับ
แผน
ผล
ระดับ ≥3.65 4.65

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

4. พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

ร้ อยละ 82.50 93.44 5. การดาเนินงาน 16. มีการวางแผนงานโครงการ
ติดตามงาน และประเมินผลงาน
ตามวงจรการ
ร่วมกัน ในการประชุมหน่วยงาน
ประกันคุณภาพ

5

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
เป้าประสงค์

ตัวชี้ วัด

1. การจัด
 ค่าเฉลี่ย
แสดงของแหล่ง ความพึงพอใจ
เรียนรู้ท่ดี ี
ของรูปแบบการ
จัดแสดง

2. บุคลากรมี  จานวนครั้ง
ความรู้ความ
ที่ได้ รับเชิญเป็ น
สามารถด้ าน
วิทยากรในการ
ศิลปวัฒนธรรม ให้ ความรู้/

หน่วย
นับ
ระดับ

ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล
≥3.55 4.34

5

5

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. ปรับปรุง
1. การพัฒนาห้ อง และพิธเี ปิ ดห้ อง
รูปแบบการจัด
ภูษาอาภรณ์และห้ องอักษรไท ในงาน
แสดง ให้ น่าสนใจ ครบรอบ 40 ปี สานักศิลปะและ
และมีส่งิ แวดล้ อม วัฒนธรรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ที่เหมาะสม
กลยุทธ์

2. พัฒนาและ
ปรับปรุง
เทคโนโลยีในการ
ให้ บริการข้ อมูล
ทางด้ านเว็บไซต์
หรือระบบการ
สืบค้ นข้ อมูล
3. สนับสนุน
บุคลากรในการ
เข้ าร่วมการ
อบรม/ดูงาน/

2. การพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
ฐานข้ อมูลเอกสารใบลาน
ออนไลน์
3. โครงการพัฒนาห้ องศูนย์ข้อมูล
ภูมปิ ัญญาล้ านนา
4. บุคลากรได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรใน
การความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 5 ครั้ง
นายดิเรก อินจันทร์
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ตัวชี้ วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

และเอกสาร
ให้ บริการข้ อมูล
โบราณ และ
ด้ านศิลปะและ
เป็ นที่ยอมรับ วัฒนธรรม
จากภายในและ
ภายนอก

3. แหล่งเรียนรู้  ประเภทสื่อ
สามารถให้ การ ที่ให้ บริการ
บริการได้ หลาย ข้ อมูล
ช่องทาง

กลยุทธ์
การสัมมนาเพื่อ
นามาพัฒนา
ตนเอง

ประเภท
สื่อ

3

4

4. ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกหลากหลาย
ช่องทาง
5. จัดทา Road
Map เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และ
การแบ่งปันข้ อมูล
ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1) การเสวนา เรื่อง “การสร้ างข้ อมูล
วัฒนธรรมท้ องถิ่น สาหรับสังคมดิจิทลั ”
และร่วมจัดแสดงนิทรรศการนาเสนอ
ผลงาน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่
2) โครงการฝึ กอบรม “ภาษาล้ านนา
ในความทรงจา” วันที่ 25 เมษายน
2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3) การสัมมนาวิชาการ “เอกสาร
โบราณในโลกยุคปัจจุบนั : งานด้ าน
การอนุรักษ์และความท้ าทายในเชิง
เทคนิค (Old Manuscripts in the
Modern World : Preservation and
Technical Challenges) วันที่ 14-15
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
4) การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร
“พิพิธภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-museum)
ง่ายกว่าที่คดิ ” วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ
เทศบาลตาบลแม่จัน อ. แม่จัน จ.
เชียงราย
5) การเสวนาทางวิชาการเรื่อง
“วัฒนธรรมใบลาน และความ
เคลื่อนไหวในแวดวงใบลานใน
ล้ านนา” วันที่ 12 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. โครงการการประชาสัมพั นธ์ผ่าน
สื่อออนไลน์และวิทยุ
- การเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์
- การเผยแพร่ความรู้ผ่าน Facebook
- การเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการ
สานศิลป์ ถิ่นล้ านนา
- การออกบูทสาธิตการจารใบลาน
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ตัวชี้ วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

4. แหล่งเรียนรู้  จานวน
มีข้อมูลด้ าน
ชิ้นงาน/บทความ
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณที่มี
ประโยชน์และ
มีการอ้ างอิง
ทางวิชาการ

ชิ้นงาน

5. ผู้ เข้ า เยี่ ย ม  ค่าเฉลี่ยของ
ชมแหล่ งเรียนรู้ ความพึงพอใจ
เกิ ด ค วาม พึ ง รวมในการ
ให้ บริการ
พอใจ

ระดับ ≥3.55

4.36

ครั้ง

22

22

6

6

6. แหล่ง
เรียนรู้ได้ รับ
การยอมรับทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
สถาบัน



จานวนที่มผี ้ ู
มาขอเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ
รวม

10

10

กลยุทธ์
6. พัฒนาวิธกี าร
ให้ บริการและการ
นาเยี่ยมชม
7. จัดกิจกรรม
เสริมแหล่งเรียนรู้
ตลอดจนการจัด
พิพิธภัณฑ์ให้ เป็ น
ที่น่าสนใจ
8. อ้ างอิงข้ อมูล
จากปราชญ์
ชาวบ้ านหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
9. นาผลงานการ
วิจัยมาพัฒนา
ข้ อมูลของแหล่ง
เรียนรู้
10. จัดทาทะเบียน
วัตถุพิพิธภัณฑ์
11. การส่งเสริม
และพัฒนาการ
ให้ บริการของ
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ
12.ประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงาน
การศึกษา และ
หน่วยงานอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

7. โครงการสารวจและรวบรวม
องค์ความรู้จากเพชรราชภัฏเพชรล้ านนา “กลองล้ านนา”
8. โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา”
จานวน 8 บทความ
9. รายชื่อคัมภีร์ใบลาน และพับสา :
อักษรธรรมล้ านนา ในภาคเหนือ
(เล่ม 1)
10. การปริวรรตเอกสารโบราณ
สาหรับเผยแพร่ เรื่อง จันทโสภา
11. การปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบ

12. การเข้ าเยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานภายภายในและ
ภายนอก จานวน 22 คณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุ นและส่งเสริมการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้กบั ชุมชน

1. มีความพร้ อม
ในการบริการ
วิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล
8
8



หน่วย
นับ
ครั้ง

 จานวนสื่อที่

ชิ้นงาน

1

1

ครั้ง/
เล่ม

20

23

ระดับ

≥3.60

4.57

เป้าประสงค์

ตัวชี้ วัด
จานวนครั้ง
ที่บุคลากรเข้ า
รับการอบรม

ได้ รับการพัฒนา

2. มีโครงการ/  ผลงานการ
บริการวิชาการ
กิจกรรมการ
หรืองานวิจัย
บริการวิชาการ
หรืองานวิจัยด้ าน ด้ านศิลปศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม

3. ผู้รับการ
บริการวิชาการ
เกิดความพึง
พอใจ

 ระดับความ

พึงพอใจของผู้
เข้ ารับการ
บริการวิชาการ

กลยุทธ์
1. มีแผนบริการ
วิชาการ
2. พัฒนา
บุคลากรในการ
ให้ บริการวิชาการ
3. พัฒนาสื่อและ
ช่องทางในการ
ให้ บริการ
4. จัดกิจกรรมการ
บริการวิชาการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชน
5. เข้ าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. บุคลากรเข้ าร่วมการประชุม
สัมมนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. บุคลากรเข้ ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับสายงาน
3. การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลด้ าน
เอกสารโบราณ เพื่อบริการข้ อมูล
ออนไลน์

4. กิจกรรมการสาธิตการเขียนอักษร
ล้ านนาและการจารใบลาน จานวน 3 ครั้ง
5. โครงการบริการวิชาการชุมชน
ห้ วยลาน วันที่ 15 สิงหาคม 2559
5. โครงการบริการวิชาการชุมชน
หนองป่ าครั่ง ระหว่างวันที่ 2-3
กรกฎาคม 2559
6. หลักสูตรฝึ กอบรมด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรม จานวน 16 หลักสูตร
6. ให้ บริการ
6. รายการสานศิลป์ ถิ่นล้ านนา สถานี
วิชาการผ่านสื่อ
วิทยุ 88.5
ต่างๆ
7. โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์และนิทรรศการ
7. สนับสนุนให้ มี 8. การเข้ าร่วมการวิจัยในโครงการ
การจัดทาการ
“ประวัตศิ าสตร์และชุมชนผู้ผลิต
วิจัยด้ านศิลป- เหมี้ยงล้ านนา” ในชุดโครงการวิจัย
วัฒนธรรม
ทุนวิจัยที่ม่งุ เป้ าตอบสนองความ
ต้ องการในการพัฒนาประเทศ
ด้ านมนุษยศาสตร์ ปี 2559
8. จัดหาวิทยากรที่ 9. โครงการฝึ กอบรมด้ าน
มีความรู้ ความ
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
เชี่ยวชาญทาง
วิชาการ
9. จัดหาเครื่องมือ
ในการบริการ
วิชาการให้ มี
ประสิทธิภาพ
10. พัฒนาข้ อมูล
และวิธกี ารในการ

27

เป้าประสงค์

4. ผู้รับบริการ
วิชาการนาข้ อมูล
ที่ได้ ไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้ วัด

 ร้ อยละของ

หน่วย
นับ

ระดับ

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล

≥3.51

4.51

5

5

ผู้รับบริการ
วิชาการนา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
รวม

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

นาเสนอให้ น่าสนใจ
11. พัฒนาการ
เข้ าถึงข้ อมูลได้
สะดวกรวดเร็ว
12. การบริการ 10. ผลการประเมินความคิดเห็น
วิชาการที่
ภายหลังการเข้ าร่วมการฝึ กอบรม
สอดคล้ องกับ
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
ความต้ องการ
ของผู้เข้ ารับการ
บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. มีการสร้ าง
เครือข่ายด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ

ตัวชี้ วัด
 จานวน

เครือข่ายด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ

หน่วย
นับ
เครือ
ข่าย

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. สร้ างความ- 1. เครือข่ายทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
สัมพันธ์กบั หน่วย จานวน 13 แห่ง
งานทั้งภาครัฐ
1) เทศบาลตาบลแม่แรง อ.ป่ าซาง
และเอกชนเพื่อ จังหวัดลาพูน
ความร่วมมือ
2) สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทางด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และกิจกรรมใน
3) ชมรมปักขทืนล้ านนา
ระดับชุมชน
4) สถาบันวิจัยศิลปะและ
จนถึงระดับ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
มหาสารคาม
5) โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6) สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
7) สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี
อยุธยา กับ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
กลยุทธ์

แผน
13

ผล
13
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ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ

แผน

ผล

2. มีการจัด
 จานวน
กิจกรรมการ
กิจกรรมระหว่าง
เผยแพร่ศิลปเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม
เอกสารโบราณ
และเอกสาร
การแลกเปลี่ยน โบราณ
ระหว่างเครือข่าย

กิจกรรม

2

7

2. จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย
3. เข้ าร่วม
กิจกรรมของ
เครือข่ายเพื่อเกิด
ความสัมพันธ์อนั
ดีอย่างต่อเนื่อง
4. การแลกเปลี่ยน
ทัศนความคิดเห็น
ในทางวิชาการใน
การประชุม
สัมมนา เพื่อหา
แนวทางในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

 จานวนองค์

องค์
ความรู้

1

1

5. ศึกษา สารวจ
และรวบรวมองค์
ความรู้จากกิจกรรม
ของเครือข่ายด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ

3

3

เป้าประสงค์

3. มีองค์ความรู้จาก
การจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายทางด้ าน
วัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ

ตัวชี้ วัด

ความรู้จากการ
จัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย
รวม

กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
8) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9) สานักวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม่
10) สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
11) คณะสงฆ์เมืองเชียงตุง รัฐ
ฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
12) วัดสูงเม่นและเทศบาลตาบล
สูงเม่น ต. สูงเม่น อ. สูงเม่น จ. แพร่
13) เทศบาลหนองป่ าครั่ง
อ. เมือง จ.เชียงใหม่
2. ร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่าย
จานวน 7 กิจกรรม
1) กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่อง
ฟ้ า ฮักษาเมือง” วันที่ 23
พฤศจิกายน 2558
2) ร่วมพิธสี กั การะพระยามังราย
วันที่ 12 เมษายน 2559
3) ร่วมพิธสี กั การะกูเ่ จ้ าหลวงวัด
สวนดอก วันที่ 17 เมษายน 2559
4) ร่วมประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
5) ร่วมพิธแี ห่พระธาตุเจ้ าเข้ าเวียง
วันที่ 12 มิถุนายน 2559
6) โครงการ 4 ทศวรรษ สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 1
กรกฎาคม 2559
7) การประชุมยุวพุทธิกนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559
3. เอกสารประกอบ โครงการเสวนา
วิชาการองค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลาน
เรื่อง “การขับขานและดนตรีล้านนา
จากพับสา ใบลาน และเรื่องเล่า”

29

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดย
ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

2. มีระบบ
ฐานข้ อมูลของ
สถาบันมี
ประสิทธิภาพ

3. ดาเนินงาน
ตามวงจรการ
ประกันคุณภาพ
(PDCA)

หน่วย
นับ
คะแนน

ค่าเป้าหมาย
แผน
ผล
5
5

ประเมินการ
ดาเนินงานตาม
หลักธรรมาภิ
บาล (ผลการ
ประเมินในตัว
บ่งชี้ท่ี 7.1)
 ค่าเฉลี่ยของ
ความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อ
ผู้บริหาร
 ความเป็ น
ปัจจุบนั ของ
ข้ อมูล

ระดับ

4.18

4.53

ระดับ ≥3.55

4.22

 ผลการ

คะแนน

5

4.87

ร้ อยละ

80

93.44

ตัวชี้ วัด
 ผลการ

ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
 การบรรลุ
เป้ าหมายของ
แผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
1. พัฒนาระบบและกลไก 1. โครงการบริหารจัดการ
เพื่อผลักดันความสาเร็จ
1.1 ค่าใช้ จ่ายในการ
ของกระบวนการจัดทา
เดินทางไปราชการของ
แผนปฏิบตั งิ านของ
ผู้บริหาร
สถาบัน
1.2 การประชุม
2. จัดการประชุมติดตาม คณะกรรมการประจา
การดาเนิน งานอย่าง
สถาบัน
ต่อเนื่อง
1.3 ค่าวัสดุสานักงาน
3.ผู้บริหารของสถาบัน
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
บริหารงานโดยยึดหลัก
1.5 ค่าบารุง ดูแล
ธรรมาภิบาล
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
4.พัฒนาฐานข้ อมูลที่มี
2. การพัฒนาเว็บไซต์
ประสิทธิภาพและเป็ น
โดยจัดทาขึ้นใหม่ตาม
ปัจจุบนั
โครงสร้ างใหม่
5.พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บข้ อมูล
6. พัฒนาระบบการประกัน 3. จัดกิจกรรมจัดการ
คุณภาพของสถาบัน ให้
ความรู้
เป็ นไปตามเกณฑ์
การทบทวนแผนกลยุทธ์
7. จัดทาแผนกลยุทธ์ทาง แผนปฏิบตั กิ าร และการ
การเงิน และแผนปฏิบตั กิ าร ประชุมเพื่อติดตามงาน
แผนการจัดการความรู้
ตลอดจนแผนอื่นๆ ที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาสถาบัน
โดยให้ มคี วามสอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
8. สร้ างระบบและกลไกใน
การติดตามผลการ
ดาเนินงานด้ านการประกัน
คุณภาพ
9.พัฒนาตามข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯและข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจา
สถาบัน
กลยุทธ์
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ตัวชี้ วัด

4. บุคลากรเกิด  ร้ อยละของ
การพัฒนาในสาย บุคลากรที่เข้ า
งาน
รับการอบรม/
พัฒนาความรู้

5. ความเสี่ยงใน
การทางานลด
น้ อยลง



มีแผนการ
บริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

รวม

หน่วย
นับ
ร้ อยละ

แผน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
แผน
ผล
80 88.88 1. พัฒนาระบบและกลไก
เพื่อสร้ างขวัญกาลังใจ
และแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร
2. พัฒนาบุคลากรให้
เป็ นไปตามสมรรถนะตาม
สายงานที่ปฏิบตั ิ
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาผลงานทาง
วิชาการเพื่อความก้ าวหน้ า
ในหน้ าที่การงาน
1
4. จัดทาแผนบริหาร
1
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
5. ติดตามผลการ
ดาเนินงานของการบริหาร
ความเสี่ยง
6
7

ผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
4. โครงการพัฒนา
บุคลากร จานวน 9 คน
เข้ ารับการฝึ กอบรมทั้งสิ้น
8 คน

5. กิจกรรมการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้ องศูนย์ข้อมูลภูมิ
ปัญญาล้ านนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น
ศู นย์กลางการเรี ยนรู้ ทางด้ านภาษา ศิ ลปวัฒ นธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้ ดาเนิ น
โครงการต่างๆ จานวน 8 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
รดน้าดาหัวผูบ้ ริหาร เนือ่ งในประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสืบสานประเพณีของท้องถิ่น
3. เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้
แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดการประกวดการแข่งขันอาหารพื้นเมือง
2. ขบวนแห่ของคณะ สถาบัน สานัก
3. ทาซุ้มสาธิตอาหารพื้นเมือง
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
1. จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม

แผน

ผล

เดือนเมษายน 2559

23 เมษายน 2559

เป้าหมาย
200 คน
≥3.51

ผล
200 คน
4.25

การบรรลุ



สรุปผลการดาเนินงาน
สานั กศิลปะและวัฒนธรรม ได้ จัดพิ ธีสระเกล้ าดาหัวอธิการบดี คณะผู้ บริ หาร คณาจารย์และ
บุคลากรอาวุโส ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ สนามจตุราคาร มีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรม จานวน 200 คน
จากผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับดี ภายในกิจกรรมได้ มีการแข่งขันส้ มตา
และลาบพื้ นเมื อ ง โดยที ม ที่ เ ข้ า แข่ ง ขั น จากหน่ ว ยงาน คณะ สถาบั น ส านั ก ตลอดจนนั ก ศึ ก ษา
เข้ า ร่ วมการแข่ งขัน ในปี นี้ มี ผ้ ู เข้ าร่ วมการแข่ งขัน ส้ ม ต า จานวน 6 ทีม ผู้ เข้ า ร่ วมการแข่ งขัน ท าลาบ
พื้ นเมือง จานวน 9 ทีม นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่แบบล้ านนา จานวน 8 ทีม ภายหลั งการ
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แข่งขัน ได้ มีการรดนา้ ดาหัวตามประเพณีล้านนา และได้ รับการสนับสนุนซุ้มอาหารต่างๆ จากหน่วยงาน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อกี ด้ วย
จากผู้ตอบแบบประเมิน มีความคิดเห็นว่ากิจกรรมครั้งนี้ สร้ างคุณค่าต่อชุมชน/สังคม ค่าระดับ
ที่ 5.0 และคิดเห็นว่ากิจกรรมในครั้งนี้ เป็ นการชี้นาบุคลากรมหาวิ ทยาลัยให้ ตระหนักถึงความสาคัญของ
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้ เกิดวัฒนธรรมอันดีร่วมกัน ค่าระดับที่ 4.70
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ เข้ าร่วมในการส่งเสริม
สืบสานประเพณีของท้องถิ่น จานวน 200 คน
2. มีการจัดกิจกรรมการรดนา้ ดาหัวผู้บริหารเพื่อให้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ แสดง
ความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตา
ภาพกิจกรรม
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2. โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ในเทศกาลสงกรานต์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการทานุบารุง และส่งเสริม สืบสานไว้ ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่ อส่งเสริมให้ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่ วมใน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
3. เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้ านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมเข้ าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์
ในเทศกาลสงกรานต์
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
นักศึกษาเข้ าร่วมเดินขบวน
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่า
กิจกรรมนี้เป็ นการส่งเสริม สืบสานและ
รักษาไว้ ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนั
ดีงามของท้องถิ่น

แผน
13 เมษายน 2559

ผล
13 เมษายน 2559

เป้าหมาย
ผล
5 คณะ 1 วิทยาลัย 5 คณะ 1วิทยาลัย
≥3.51

3.96

การบรรลุ



สรุปผลการดาเนินงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัด ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์เข้ าร่วมประเพณีสงกรานต์ของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยนานักศึกษาจาก 5 คณะ 1 วิทยาลัย เข้ าร่ วมขบวนแห่ ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ซึ่งได้
ความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนเป็ นอย่างดี ได้ นาพระพุ ทธรูป “พระพุทธบวรรัตนมุ นี ” ที่ประดิษฐาน
ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ าร่ วมขบวนเพื่ อให้ ชุมชนได้ ร่วมสรงนา้
สักการะด้ วย
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ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีส่วนร่ วมในการทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
2. มหาวิทยาลัยได้ เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
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3. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
การหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีเข้ าพรรษา
2. เพื่ อ ให้ ค ณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ส่วนร่ วมใน
การส่งเสริม สืบสานประเพณีเข้ าพรรษา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมหล่อเทียน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม

แผน
เดือนกรกฎาคม 2559

เป้าหมาย
300
≥3.51

ผล
7 กรกฎาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559

ผล
1,400
4.00

การบรรลุ



สรุปผลการดาเนินงาน
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด พิ ธี ห ล่ อ เที ย น หลอมใจ เทิ ด ไท้ “ใต้ ร่ ม พระบารมี 70 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ” เนื่อ งในงานประเพณี เข้ าพรรษา ประจาปี 2559 เมื่อ วั นพฤหั สบดี ท่ี
7 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาร่ มโพธิ์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีพระครูธีรสุตพจน์ (มหาสง่า
ธีรสังวโร) เจ้ าอาวาสวัดผาลาด เจิมแผ่นเทียนและเทศนาธรรม ในเรื่อง "อานิสงส์การหล่อและถวาย
เที ย นพรรษา" เพื่ อ เป็ นพุ ท ธบู ช า และได้ รั บ เกีย รติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพั น ธ์ ธรรม ไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็ นประธานในพิธีครั้งนี้ และมีการจัดขบวนแห่เทียนเพื่อนาไป
ถวายยั งวั ด กู่ เต้ า เมื่ อ วั น พุ ธที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยได้ รั บ ความร่ วมมื อ ร่ วมใจจากคณาจารย์
นักศึกษาจากทุกคณะ สถาบัน ศูนย์ สานัก นับว่าเป็ นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงาม
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของศิลปะวัฒนธรมและประเพณีของท้องถิ่น อันนาไปสู่การเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และสืบสานต่อไป
2. คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
สืบสานประเพณีของชุมชน
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ภาพกิจกรรม
การหล่อเทียนพรรษา
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การแห่เทียนพรรษา
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4. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อสรรหาครูภูมิปัญญา ปราชญ์ ชาวบ้ าน ที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็ น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้ านนา”
2. เพื่ อ ส่งเสริ มให้ ครูภูมิปั ญ ญาพื้ นบ้ านล้ านนา ได้ มี กาลั งใจในการสร้ างสรรค์ ผลงานทาง
ด้ านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อสืบสานองค์ความรู้จากครูภมู ิปัญญาพื้นบ้ านล้ านนา ให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้ คงอยู่คู่แผ่นดินล้ านนา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นั กศึ กษา บุ คลากรมหาวิทยาลั ยราชภัฎเชียงใหม่ ครูภูมิปั ญ ญา ปราชญ์ ชาวบ้ าน
บุคลากร ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้ านศิลปวัฒนธรรม และประชาชนผู้สนใจ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้ านนา
พิธเี ชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้ านนา
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
1. จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
2. จานวนหนังสือเพชรราชภัฏ–เพชรล้ านนา
3. ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม

แผน
มกราคม 2559
พฤษภาคม 2559

เป้าหมาย
100
400
≥3.51

ผล
19 มกราคม 2559
12 พฤษภาคม 2559

ผล
124
400
4.61

การบรรลุ




สรุปผลการดาเนินงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ จัดทาโครงการเพชรราชภัฏ –เพชรล้ านนา ประจาปี พุทธศักราช
2559 จานวน 10 ท่าน โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ–เพชรล้ านนา ในวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 ณ ห้ องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก
ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้ องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มี
คณะกรรมการคัดเลือกโดย รศ. น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี และผู้ทรงคุณ วุฒิ ตลอดจน
ตัวแทนจากคณะต่างๆ เป็ นกรรมการ โดยได้ คัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรล้ านนา ประจาปี 2559 ดังนี้
1. นางนงลักษณ์ วันสี
สาขาศิลปะการแสดง (การขับซอพื้นเมือง)
2. นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ พื้นบ้ านล้ านนา)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสมพงศ์ ขัตต์เนตร
นายวิทยา สุริยะ
นายประสิทธิ์ ศิลปเดชากุล
นายบุญรัตน์ ทิพยรัตน์
นางแสงเดือน เปี้ ยตัน๋
นายโกมล พานิชพันธ์
นางอิ่นแก้ ว ชัยศรี
นางอุสา ศรีสวุ รรณ

สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ ืนบ้ านล้ านนา)
สาขาศิลปะ-ทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
สาขาศิลปะ-ทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและประติมากรรม)
สาขาศิลปะ-การผลิตเครื่องดนตรีพ้ ืนบ้ านล้ านนา
สาขาศิลปะ-การทอผ้ าพื้นเมือง
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์พ้ ืนถิ่น
สาขาพัฒนาสังคม
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. ได้ สร้ างคุณค่าชุมชนและสังคม ค่าเฉลี่ย 5.00
2. เป็ นการส่งเสริม สนับสนุนให้ ภมู ิปัญญาพื้นบ้ านล้ านนาได้ มีกาลังใจในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ค่าเฉลี่ย 4.65
ภาพกิจกรรม
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5. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดกระทง เพือ่ สืบสานประเพณียเี่ ป็ ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการส่งเสริม สืบสานและรักษาไว้ ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามของท้ องถิ่น
2 . เพื่ อ ให้ อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
4. เพื่อเป็ นการสร้ างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดทาอุปกรณ์ประกอบรถกระทง
2. จัดทาอุปกรณ์ประกอบขบวนแห่

แผน

ผล

พฤศจิกายน 2558

พฤศจิกายน 2558

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
เป้าหมาย
1. นักศึกษาเข้ าร่วมเดินขบวนกระทง
5 คณะ 1 วิทยาลัย
2. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่า
กิจกรรมนี้เป็ นการส่งเสริม สืบสาน
ไม่น้อยกว่า 3.51
และรักษาไว้ ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอนั ดีงามของท้องถิ่น

ผล
5 คณะ 1 วิทยาลัย

การบรรลุ


4.25



สรุปผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ จัดส่งขบวนกระทงใหญ่ เข้ าร่ วมประกวดในงานประเพณีย่ีเป็ ง
เชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ.2558 ในวันพฤหั สบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ–
สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยในปี นี้ได้ รับรางวัล “ชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ประเภท
สวยงาม กลุ่มที่ 1” ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ ารับรางวัลจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นคร
เชียงใหม่ ภายใต้ ความร่ วมมือของคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารถกระทงใหญ่ จากทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ยังได้ จัดทาพิธีถวายกระทงใหญ่เพื่อเป็ นพุทธบูชา และความเป็ นสิริมงคล อีกทั้งเพื่อเป็ น
ขวัญกาลังใจแก่นักศึกษา ซึ่งการจัดทากระทงใหญ่ ในปี นี้ เป็ นความร่ วมไม้ ร่วมมือ สมัครสมานสามัคคีของ
นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ ทุกคณะทุกหน่ วยงาน เพื่ อร่ วมใจกันจัดทากระทงใหญ่ เข้ าประกวด สู่สายตา
ประชาชน นักท่องเที่ยว ในวันที่ 26 พ.ย.2558 ในงานประเพณีย่เี ป็ งเชียงใหม่ประจาปี 2558
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ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. กิ จกรรมที่ทาให้ เกิดการอนุ รัก ษ์ ไว้ ซ่ึ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทั้งด้ านประเพณี ศิ ลปะการแสดง
ตลอดจนศิลปกรรมที่ปรากฏบนรถกระทง
2. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทากระทง และเข้ าร่วมขบวน
ภาพประกอบ
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ภาพการจัดเตรียมงาน
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6. โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาปฏิบัติศาสนพิธที างพระพุทธศาสนาได้ อย่างถูกต้ อง
2. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษานาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันและแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ นักศึกษารู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดี ความชั่ว ออกจากกัน
4. เพื่อสร้ างสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา
5. เพื่อสร้ างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการสร้ างลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาที่ดี
เปี่ ยมไปด้ วยวิชาการและคุณธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การอบรมธรรมศึกษา
2. พิธเี ปิ ดการสอบธรรมศึกษาและ
พิธมี อบเกียรติบัตร
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม (ชั้นตรี โทและเอก)
นักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจใน
หลักธรรมเพิ่มมากขึ้น

แผน
เดือนธันวาคม 2558
เดือนธันวาคม 2558

เป้าหมาย
200 คน
ไม่น้อยกว่า 3.51

ผล
14 พฤศจิกายน 2558
1 ธันวาคม 2558

ผล
108 คน
4.53

การบรรลุ



สรุปผลการดาเนินงาน
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด โครงการสอบธรรมศึ ก ษา ชั้ น ตรี โท เอก ประจ าปี 2558
เพื่อเป็ นการปลูกฝังเยาวชนทางด้ านจิตใจ ส่งเสริมให้ เยาวชนนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ ในการ
ดาเนินชีวิต อันจะยังมีผลให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงและเป็ นหลักสาคัญในการสรบพระศาสนาต่อไป
โดยในปี นี้มีกาหนดการ การอบรม และการสอบดังนี้
การอบรมธรรมศึ กษา ชั้นตรี โท เอก จัดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558ห้ องประชุม ชั้ น 15
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาเข้ าร่วมการอบรมทั้งสิ้น โดยมีการอบรมวิชาเรียงความแก้
กระทู้ธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล เบญจธรรม อุโบสถศีล กรรมบถ
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การสอบธรรมศึ ก ษา จั ด ในวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2558 ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 15 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาเข้ าสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี ระดับชั้นโท และระดับชั้น
เอก โดยสานักแม่กองธรรมเป็ นผู้จัดการสอบ และจัดเตรียมผู้คุมสอบ
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า รั บ การอบรมและการเข้ า สอบธรรมศึ ก ษา รู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและ
ส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดี ความชั่ว
2. เกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน โดยมีการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กับสานักแม่กองธรรมสนามหลวง
3. เป็ นการสร้ างลักษณะพึงประสงค์ของนักศึกษาที่ดีเปี่ ยมไปด้ วยวิชาการและคุณธรรม
ภาพกิจกรรม
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7. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทาแผนงานด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนางานด้ านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ เกิดมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดาเนินงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการพัฒนาแผนงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(ตัวแทนจากทุกคณะ/วิทยาลัย)
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
จานวนแผนงานด้ านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผน
เดือนมกราคม 2559

เป้าหมาย
1 แผน

ผล
30 พฤศจิกายน 2558
9 มิถุนายน 2559

ผล
1 แผน

การบรรลุ


สรุปผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนงานและดาเนินงานทานุ บารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 3801/2558 ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ ดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
และพัฒนาปรับปรุงแผนฯ โดยคณะกรรมการชุดนี้ ได้ ดาเนินการทบทวนแผนฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 และการวิพากย์วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2559 เพื่อพิจารณา
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. มีการพัฒนาแผนงานด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
2. มีการพัฒนางานด้ านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้ านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ภาพกิจกรรม
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8. กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
8.1 โครงการเยือนถิน่ เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินโครงการ “เยือนถิ่นเพชรราชภัฏ–เพชรล้ านนา” ซึ่งเป็ นปี ที่
2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญกาลังให้ กับครูภูมิปัญญาได้ มีกาลังใจในการสร้ างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นการสืบทอดองค์ความรู้ของเพชรราชภัฏ-เพชรล้ านนา ออกเผยแพร่ส่สู าธารณชน อาทิ
1. “พ่อครูรักเกียรติ จันทร์ก้อน” เพชรราชภัฏ - เพชรล้ านนา ประจาปี 2546
2. “พ่อครูชาย ชัยชนะ”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้ านนา ประจาปี 2549-2550”
3. “พ่อครูเนตร พันธ์ชัยศรี ” เพชรราชภัฏ–เพชรล้ านนา ประจาปี 2552
4. “พ่อครูบุญเลิศ ตีคัง”
เพชรราชภัฏ – เพชรล้ านนา ประจาปี 2552
5. “พ่อครูสวัสดิ์ ต่ายพูล” เพชรราชภัฏ – เพชรล้ านนา ประจาปี 2547
6. “พ่อครูสาเริง แก้ วสว่าง” เพชรราชภัฏ – เพชรล้ านนา ประจาปี 2551
7. “พ่อครูอนิ ทรัตน์ มูลชัยลังการ์” เพชรราชภัฏ – เพชรล้ านนา ประจาปี 2551
8. “ผศ.ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์” เพชรราชภัฏ – เพชรล้ านนา ประจาปี พุทธศักราช 2548
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8.2 กิจกรรมการพัฒ นาศู นย์การเรียนรู ภ้ ู มิ ปัญ ญาและวัฒ นธรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ต้นรักใหญ่
ได้ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “ยางรักกับภูมิปัญญา
พื้ นบ้ านและศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ” วั น จั น ทร์ ท่ี 15 สิง หาคม 2559 ณ โครงการพั ฒ นาพื้ นที่ ห้ ว ยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ต. ออนใต้ อ. สันกาแพง จ. เชียงใหม่ ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และโครงการอนุรักษ์ต้นรักและภูมิปัญญา
การเจาะเก็บยางรัก ตามพระราชดาริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และการพัฒนาวัตถุจัด
แสดง ที่แสดงขั้นตอนการใช้ ยางรักในการเคลือบหรือประดับตกแต่งวัสดุอันเนื่องด้ วยคัมภีร์ใบลานหรือ
พับสา ซึ่งได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อพ.สธ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น
ศู นย์กลางการเรี ยนรู้ ทางด้ านภาษา ศิ ลปวัฒ นธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ งได้ ดาเนิ น
โครงการต่างๆ จานวน 4 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการพัฒนาห้องศูนย์ขอ้ มูลภูมปิ ั ญญาล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพั ฒนาห้ องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้ านนาให้ เป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าด้ านศิลปวัฒนธรรมที่
มีข้อมูลครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้ าน (ไทย พม่า จีน และลาว)
2. เพื่ อ เป็ นศู น ย์ข้อ มู ลในรู ป ของเทคโนโลยีส มั ยใหม่ และน าไปสู่การเผยแพร่ สู่สังคมอย่ า ง
กว้ างขวาง
กลุ่มเป้าหมาย
1. คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. ประชาชนในระดับท้องถิ่น
3. นักวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการแปลงวีดิโอและฟิ ล์มสไลด์ให้
เป็ นระบบดิจิตอล
กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมล้ านนา
กิจกรรมจัดทาหนังสืออ้ างอิงรายชื่อคัมภีร์
ใบลานและพับสาจากการสารวจปี 2558
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
หนังสืออ้ างอิงรายชื่อคัมภีร์ใบลานและพับสา
ไฟล์ดิจิตอลจากการแปลงรูปแบบไฟล์

แผน
เดือนธันวาคม 2558

ผล
เดือนธันวาคม 2558

ตุลาคม 2558ตุลาคม 2558-กรกฎาคม
กรกฎาคม 2559
2559
เดือน มิถุนายน 2559
เดือนสิงหาคม 2559

เป้าหมาย
100 เล่ม
800 ไฟล์

ผล
80 เล่ม
800 ไฟล์

การบรรลุ

×
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สรุปผลการดาเนินงาน
ศูนย์ใบลานศึกษา ได้ มีการดาเนินการตามโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) หนังสือ “รายชื่อคัมภีรใ์ บลาน และพับสา : อักษรธรรมล้านนา ในภาคเหนือ (เล่ม ๑)”
ได้ ร วบรวมรายชื่ อ และข้ อ มู ล ส าคั ญ บางส่ วนของคั ม ภี ร์ ใบลาน พั บ สา และเอกสารอัก ษรตระกู ล ไท
(อักษรธรรมล้ านนา ไทลื้อ ไทขึน ไทใหญ่ ไทเหนือ และธรรมลาว) ซึ่งสามารถสืบค้ นได้ ใน “ฐานข้ อมูล
คั ม ภี ร์ ใ บ ล า น พั บ ส า แ ล ะ เอ ก ส า ร อั ก ษ ร ต ร ะ กู ล ไ ท ” ( http://www.culture.cmru.ac.th
/manuscript_database) โดยมี ก ารจั ด ท าจ านวน 80 เล่ ม เพื่ อเผยแพร่ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจด้ านเอกสารใบลาน และบรรจุไว้ ในห้ องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้ านนา
2) การจัดทาไฟล์ดิจิทัล แปลงจากวีดิโอ (เหตุการณ์สาคัญในอดีต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520–
2547) และแปลงจากฟิ ลม์สไลด์ (ภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมล้ านนา และภูมิปัญญา
พื้นบ้ านล้ านนา เป็ นต้ น) เป็ นไฟล์ดิจิตอล จานวน 800 ไฟล์
3) การจั ดซื้อหนั งสือหายาก เกี่ยวกับศิ ลปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อให้ บริ การในห้ องศู นย์ข้อมู ล
ภูมิปัญญาล้ านนา จานวน 21 รายการ
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. ผู้ เข้ าใช้ บริ การได้ มี โอกาสสืบค้ นข้ อมู ลเอกสารโบราณและหนั งสือโบราณที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้
2. ได้ เผยแพร่ และประชาสัมพั นธ์รายชื่อเอกสารโบราณให้ กับหน่ วยงานภายนอกได้ มาสืบค้ นเพื่ อ
นาไปใช้ ประโยชน์ทางวิชาการ
ภาพกิจกรรม

ฐานข้อมูลคัมภีรใ์ บลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท
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ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องศูนย์ขอ้ มูลภูมิปัญญาล้านนา (OPAC)

หนังสือ “รายชือ่ คัมภีรใ์ บลาน และพับสา : อักษรธรรมล้านนา ในภาคเหนือ (เล่ม ๑)”

54

2. โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อสร้ างความเข้ าใจและความถูกต้ องในข้ อมูลด้ านวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เพื่อให้ เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน
4. เพื่อเป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้ านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ านล้ านนา
กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การเขียนบทความ พร้ อมภาพประกอบ
2. การจัดทาต้ นฉบับ
3. การจัดทารูปเล่มเพื่อการเผยแพร่

แผน
เดือนพฤศจิกายน
2558 – กรกฎาคม
2559

ผล
เดือนพฤศจิกายน 2558
– กรกฎาคม 2559

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
1. จานวนวารสารทางวิชาการ
2. ความพึงพอใจของผู้อ่าน

เป้าหมาย
400 เล่ม
ไม่น้อยกว่า 3.51

ผล
400 เล่ม
≥3.51

การบรรลุ



ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
มีบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เขียนโดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะและวัฒนธรรม
และในปี นี้ได้ มีการพัฒนาบทความ โดยมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดพิมพ์เผยแพร่
ไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ก่อให้ เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม มีบทความ ดังนี้
1. “อุดมการณ์ล้านนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร ผู้เขียน สุนทร คายอด
2. นามสกุ ล คนเมื อ ง...ภาพสะท้ อ นการใช้ ภ าษาถิ่ น ที่ ก าลั งจางหาย (กรณี ศึ กษา นามสกุ ล
คนเมือง ในอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่) ผู้เขียน ชวนพิศ นภตาศัย
3. การเปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยู่ (กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะกับสระ
บางเสียงในภาษาไทดา) ผู้เขียน โสภิตา ถาวร
4. ปันนาเมืองอู : ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ของคนลื้อ ในปันนาที่หายไป
ผู้เขียน ลักษมณ์ บุญเรือง
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5.
6.
7.
8.

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และตัวตนของเมืองแพร่ ผู้เขียน ภูเดช แสนสา
ยันต์...ความพันผูกทางพุทธธรรม ภาษา และ ศิลปะ ผู้เขียน อัญชลี กิ๊บบิ้นส์
ดนตรีกบั ช่องว่างระหว่างหู : บทศึกษาเบื้องต้ น ผู้เขียน ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์
เครื่องเขินเชียงใหม่ ผู้เขียน โฆษิต ไชยประสิทธิ์

ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
มีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในทางการศึกษา
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3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสิบสองเดือนล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น สิบสองเดือนล้ านนา
2. เพื่อส่งเสริม การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันล้ านนาศึกษา พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนใน
ระดับท้องถิ่น
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
บอร์ดนิทรรศการองค์ความรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเพณีล้านนา
จัดการเสวนาทางวิชาการองค์ความรู้ศิลปะ
และวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
เนื่องในโอกาสครบรอบ “4 ทศวรรษ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม”
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
จานวนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีล้านนา

แผน
ตุลาคม 2558–
กันยายน 2559
ตุลาคม 2558–
กันยายน 2559
พฤษภาคม-กรกฎาคม
2559

เป้าหมาย
1
2

ผล
พฤศจิกายน 2558 –
กรกฎาคม 2559
พฤศจิกายน 2558 –
กรกฎาคม 2559
1 กรกฎาคม 2559

ผล
1
2

การบรรลุ



ผลการดาเนินงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ ดาเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสิบสองเดือนล้ านนา
โดยมีกจิ กรรมย่อย ดังต่อไปนี้
1) กิ จ กรรม “4 ทศวรรษ ส านัก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน”
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่ งเป็ น
โอกาสครบรอบ 40 ปี ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงเช้ ามีกิจกรรมการแห่
คัมภีร์ธรรม สูมาธรรม การถวายผ้ าห่ อคัม ภีร์ใบลานและ
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พั บ สา การสวดนพเคราะห์ แ ละเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ใน
โอกาสท าบุ ญ เรื อ นอนุ สารสุน ทร โดยพระธรรมมั งคลา
จารย์ (ทอง สิ ริ ม งฺค โล) จากวั ด พระธาตุ ศ รี จ อมทอง
วรวิหาร เป็ นผู้เจิมป้ ายเรือนอนุสารสุนทร
นอกจากนี้ มีพิ ธีเปิ ดห้ อ งนิ ท รรศการ “ห้ องภูษ า
อ าภ รณ์ ” แ ล ะ “ห้ อ งอั ก ษ รต ระกู ล ไท ” โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประพั นธ์ ธรรมไชย และช่ วงบ่ าย มีการ
เสวนาในหัวข้ อ “4 ทศวรรษ สานักศิลปะและวัฒนธรรม” วิทยากรประกอบด้ วย
- อาจารย์กรเพชร เพชรรุ่ง
- ผศ.ประสิทธิ์ เลียวศิริพงษ์
- อาจารย์ลมูลจันทน์หอม
- อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์
ซึ่ ง เป็ นคณาจารย์ ท่ี เคยท างานด้ านศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมาตั้ ง แต่ ส มั ย ที่ มี ก ารก่ อ ตั้ ง ศู น ย์
ประเคราะห์ทางวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และสานักศิลปะและ
วัฒ นธรรมในปั จจุ บัน ได้ รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานต่างๆ มาตลอดจนถึงการจัดนิทรรศการด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานเครือข่าย ได้ แก่
1) การจัดแสดงคัมภีร์ใบลานของพิพิธภัณฑ์วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่
2) การฝึ กอบรมทาผ้ าห่อคัมภีร์
3) การสาธิตภูมิปัญญาด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ
4) นิ ทรรศการหอไตรล้ านนา โดยศู น ย์วัฒ นธรรมศึ ก ษา มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคล
ล้ านนา
5 ) นิ ท รร ศ ก ารเกี่ ย วกั บ ก ารส าร วจ คั ม ภี ร์ ใบ ล าน แ ล ะฐาน ข้ อ มู ล คั ม ภี ร์ ใบ ล าน
โดย มหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ทยาเขตเชี ยงใหม่ โครงการหอสมุ ด ดิ จิ ทัล ล้ านนา
โครงการสารวจใบลานวัดต้ นโชค อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) การสาธิตการจารใบลาน และเขียนพับสา โดยกลุ่มฝุ่ นดิน วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ชมรมเหล็กจารลานคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในการจั ด งานดั งกล่ า วมี เครื อ ข่ า ยเจ้ า นายฝ่ ายเหนื อ เพชรราชภั ฏ -เพชรล้ า นนา นั ก ศึ ก ษา
นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน
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ประเพณีแห่ธรรม สูมาธรรม และพิธีสวดนพเคราะห์และเจริญพระพุทธมนต์
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พิธีเปิ ดห้องนิทรรศการ “ห้องภูษาอาภรณ์” และ “ห้องอักษรตระกูลไท”

การเสวนาในหัวข้อ “4 ทศวรรษ สานักศิลปะและวัฒนธรรม”
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การจัดนิทรรศการด้านศิลปะวัฒนธรรมของหน่วยงานเครือข่าย

2) การเสวนาทางวิชาการองค์ความรูศ้ ิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีลา้ นนา
- วันที่ 17 กุมภาพั นธ์ 2558 การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าว
ใหม่ หิ งไฟพระเจ้า” โดยได้ รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็ นประธานเปิ ด
และกล่ า วต้ อนรั บ คณะวิ ท ยากรผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ได้ แ ก่ อ.ยุ พิ น เข็ม มุ ก ด์ อ.ดุ สิ ต ชวชาติ คุ ณ ดิ เรก
อินจันทร์ เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนรุ่นใหม่ได้ ศึกษาเรียนรู้งานด้ านศิลปวัฒนธรรม
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- วันที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2559 ร่ วมเปิ ดงาน“ภูษา ราชิ นี” และจัดออกบูทนิทรรศการ
เรื่ อ ง “ผ้าในพระพุ ท ธศาสนา” ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ นที่สู ง (องค์ ก ารมหาชน) มู ลนิ ธิ
โครงการหลวงเชี ย งใหม่ สถาบั น ผ้ า ทอมื อ หริ ภุ ญ ชั ย ศู น ย์ วิ ช าการและเทคโนโลยี ส่ิ ง ทอพื้ นบ้ าน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

- วั น ที่ 25 มี น าคม 2559 จั ดพิ ธีเชิ ด ชู เกียรติ “ศาสตราจารย์ด า้ นประวัติ ศ าสตร์
ล้านนา ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง สี่ทศวรรษกับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ลา้ นนา” โดยได้ รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ประพั นธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ประธานเปิ ด
งาน พร้ อมกล่ าวชื่นชมยินดี และต้ อนรับคณะผู้บริหาร ผู้ ร่วมรับฟั งเสวนา ณ ห้ องมินิเธีย เตอร์ อาคาร
สานักดิจิทลั เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3) การจัดนิทรรศการองค์ความรูศ้ ิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีลา้ นนา
ประเพณียเี่ ป็ งเชียงใหม่
สถานที่จัดแสดง : ลานด้ านหน้ าสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา ระยะเวลา :
15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558
ประเพณีเทศมหาชาติ
สถานที่จัดแสดง : ลานด้ านหน้ าสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา
ระยะเวลา : 16 ธันวาคม 2558–15 กุมภาพันธ์
2560

62

ประเพณีตามธรรม ทานข่าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า
สถานที่จัดแสดง : ลานด้ านหน้ าสานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา
ระยะเวลา : 15 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560

นิทรรศการเรือ่ ง “ผ้าในพระพุทธศาสนา” ในงาน “ภูษา ราชินี”
สถานที่จัดแสดง : อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา : 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559

ประเพณีหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา
สถานที่จัดแสดง : ลานด้ านหน้ าสานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา
และลานด้ านหน้ าศาลาร่มโพธิ์
ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560

63

4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรูใ้ บลาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศูนย์ใบลานให้ เป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าด้ านเอกสารโบราณที่มีข้อมูลเอกสาร
โบราณครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้ าน (ไทย พม่า จีน และลาว)
2. เพื่อสร้ างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลเอกสารโบราณ
3. เพื่อเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ กบั นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป
4. เพื่อเป็ นศูนย์ข้อมูลใบลานในรูปของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนาไปสู่การเผยแพร่ส่สู ังคม
อย่างกว้ างขวาง
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาชนในระดับท้องถิ่น
นักวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์
และการสร้ างเครือข่าย
กิจกรรมจัดทาฐานข้ อมูลภาพถ่ายเอกสาร
โบราณ
กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ
กิจกรรมการเสวนาองค์ความรู้ทางด้ าน
เอกสารโบราณ/ใบลาน
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
จานวนเอกสารที่ได้ ปริวรรตนาไปเผยแพร่
จานวนผู้เข้ าร่วมการเสวนา

แผน
ไตรมาสที่ 1-3

ผล

ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2558

มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559

กรกฎาคม 2559
12 พฤษภาคม 2559

เป้าหมาย
300
50

ผล
500
120

การบรรลุ



ผลการดาเนินงาน
ศูนย์ใบลานศึกษา ได้ ดาเนินการจัดทาฐานข้ อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้ใบลาน โดยได้ ดาเนินการ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย
- การเข้ าร่ วมจั ดกิ จกรรมด้ านภาษาและอั กษรล้ านนา สาธิตการจารใบลานและเขี ยน
พั บสาในงาน “แอ่วกาดล้ านนา ครั้ งที่ 6” ภายใต้ แนวคิด “เฮือนข่วงประตูท่าแพ แลตลาดกาดหลวง เมือง
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เสน่ ห์มนต์ล้านนา” ระหว่ างวั นที่ 3-13 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้ า แฟชั่น
ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

- การเข้ าร่วมจัดนิทรรศการใบลาน ในงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้ าวใหม่ หิงไฟ
พระเจ้ า” ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ วัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

2. กิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลภาพถ่ายเอกสารโบราณ
ศูนย์ใบลานได้ จัดทาฐานข้ อมูลภาพถ่ายเอกสารโบราณ โดยคัดเลือกคัมภีร์ใบลานและ
พั บ สาที่ได้ ทาทะเบี ยน และถ่ ายภาพแล้ วมาพิ มพ์ เป็ นรู ปเล่ ม เพื่ อให้ บ ริ ก ารและทาสาเนาเก็บ รั ก ษาไว้
จานวน 35 เล่ม แบ่งเป็ นคัมภีร์ใบลาน จานวน 14 เรื่อง (56 ผูก) และพับสา จานวน 21 เล่ม
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3. กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ
มีการปริวรรตเอกสารโบราณ ซึ่งเป็ นวรรณกรรม
ของชาวไทขึน เรื่ อง “จัน ทโสภา” โดยได้ จัดพิ มพ์ เผยแพร่ องค์
ความรู้ จ านวน 500 เล่ ม จั น ทโสภา เป็ นวรรณกรรมชาดก
ไทขึนจากเมืองเชียงตุง รัฎฐาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่เค้ าโครงเรื่ อ งคล้ ายกับ “รถเสนชาดก” ในปั ญ ญาสชาดกของ
ไทย หรือที่บางท้ องถิ่นเรี ยกว่ า “พุทธเสนชาดก” “นางสิบสอง”
หรื อ “พระรถ-นางเมรี ” มีคุ ณ ค่ าทั้งด้ านเนื้ อหา สานวนภาษา
การสอดแทรกหลักธรรมคาสอน ปรัชญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวไทขึน

4. กิจกรรมการเสวนาองค์ความรูท้ างด้านเอกสารโบราณ/ใบลาน
ได้ จัด การเสวนาวิ ชาการองค์ค วามรู้จากคัมภี ร์ใบลาน เรื่ อง “การขับ ขานและดนตรี
ล้ านนา จากพั บสา ใบลาน และเรื่องเล่า ” วันพฤหั สบดีท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.0016.30 น. ณ ห้ องประชุ ม เจนี ว า โรงแรมเมอร์ เคี ย ว ต.ช้ า งเผื อ ก อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ มี ก ารจั ด
นิทรรศการเกี่ยวกับเอกสารโบราณ และการบรรยายโดยวิทยากร ดังนี้
1) ผศ. ธิติพล กันตีวงศ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) อ.สงกรานต์ สมจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3) นายบุญรัตน์ ทิพยรัตน์ศิลปิ นพื้นบ้ านและเพชรราชภัฏ-เพชรล้ านนา (2559)
สาขาศิลปะการผลิตเครื่องดนตรีพ้ ืนบ้ านล้ านนา
4) นายสมพงค์ ขัตต์เนตรศิลปิ นพื้นบ้ านและเพชรราชภัฏ-เพชรล้ านนา (2559)
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพ้ ืนบ้ านล้ านนา)
5) นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้วศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
(ผู้ดาเนินรายการ)
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ภาพกิจกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สนับสนุ นและส่งเสริมการบริการวิชาการให้กบั ชุมชน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น
ศู นย์กลางการเรี ยนรู้ ทางด้ านภาษา ศิ ลปวัฒ นธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ งได้ ดาเนิ น
โครงการต่างๆ จานวน 1 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการฝึ กอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ านล้ านนา และร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2. เพื่ อสร้ างเครือข่ายความสัมพั นธ์ระหว่างครูภูมิปัญญาในท้ องถิ่นกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
3. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เกิดความร่ วมมือระหว่ างสถาบั น องค์กรชุ มชน วัด และสถานศึ กษาใน
การจัดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้สนใจภายนอก
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. พิธกี นิ อ้ อผญา
2. การอบรมหลักสูตรด้ านศิลปวัฒนธรรม
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
จานวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
และประชาชนทั่วไปเข้ ารับการอบรม
หลักสูตรที่เปิ ดการอบรม

แผน
พฤศจิกายน 2558

ผล
5 พฤศจิกายน 2558

เป้าหมาย
250 คน

ผล
539 คน

การบรรลุ


15 หลักสูตร

16 หลักสูตร



สรุปผลการดาเนินงาน
สานั ก ศิ ลปะและวัฒ นธรรม ได้ จัด การฝึ กอบรมหลั กสูตรศิ ลปวัฒ นธรรมล้ านนา ให้ กับ
นักศึกษา อาจารย์บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้ ารั บการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งนี้
เริ่ มการอบรม จานวน 16 หลัก สูตร โดยมีการจัดหลักสูตรในรายไตรมาส มีผ้ ู เข้ าร่ วมอบรม จานวน
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539 คน ก่อนการจัดการฝึ กอบรมได้ มีการจัดพิธีกนิ อ้ อผญา เพื่อเป็ นการไหว้ ครู ในวันที่ 5 พฤศจิกายน
2558 ณ ห้ องพุทธศาสน์ อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยได้ เปิ ดหลักสูตรฝึ กอบรมศิลปวัฒนธรรมล้ านนา
ในปี งบประมาณ 2559 จานวน 16 หลักสูตร มีดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หลักสูตร
หลักสูตร ศิลปะงานใบตองดอกไม้ สด
กลุ่ม 1
หลักสูตร ศิลปะงานใบตองดอกไม้ สด
กลุ่ม 2
หลักสูตร ศิลปะการประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือ
และผ้ าเช็ดหน้ าด้ วย ผ้ าฝ้ ายพื้นเมือง
หลักสูตร ศิลปะการดูแลสุขภาพแผน
พื้นบ้ านล้ านนา: การปรุงยาดมสมุนไพร
และการทานา้ มันหอมระเหยนวดผ่อน
คลาย
หลักสูตรอักษรล้ านนาขั้นต้ น
หลักสูตรอักษรล้ านนาขั้นสูง
ศิลปะการร้ อยลูกปัด และหินสีมงคล
สาหรับเป็ นเครื่องประดับ
ศิลปะการต้ องลายผ้ า และกระดาษสา
ล้ านนา
ศิลปะการถักผ้ าห่อคัมภีร์ใบลาน
ศิลปะการปรุงนา้ อบ นา้ ปรุง และ
บุหงาราไป
ศิลปะการประกอบอาหารคาว-หวาน
พื้นเมือง
การจารใบลานและการเขียนพับสา
ศิลปะการประดิษฐ์โคมลอยล้ านนา
ศิลปะการแกะสลัก และการลงรักปิ ดทอง
ไม้ บัญชัก ไม้ ประกับธรรม
ศิลปะการวาดลวดลายบนผ้ าแบบล้ านนา
ศิลปะการฟ้ อนดาบ ฟ้ อนเจิง
ศิลปะการประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือตุก๊ ตาชนเผ่า
ด้ วยผ้ าฝ้ ายพื้นเมือง

วันที่จัดการอบรม
7 พฤศจิกายน 2558

จานวน
15

12-13 พฤศจิกายน 2558

17

15 พฤศจิกายน 2558

35

19-20 ธันวาคม 2558

22

19-22/26-28 มกราคม 2559
27-28 กุมภาพันธ์ 2559
5-6 มีนาคม 2559

16
20
20

9-20,26-27 มีนาคม 2559

18

1 กรกฎาคม 2559
9-10 กรกฎาคม 2559

17
31

23-24 กรกฎาคม 2559

21

13-14 สิงหาคม 2559
20 สิงหาคม 2559
20-21, 27-28 สิงหาคม 2559

41
76
28

21 สิงหาคม 2559
27-28 สิงหาคม 2559
28 สิงหาคม 2559

49
18
75

รวมผู้เข้ าร่วมการอบรม

539
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ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1) เกิ ด การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ นบ้ านล้ านนา โดยการอบรมหลั ก สู ต ร
ศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตรได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูภมู ิปัญญา
2) ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมครั้งนี้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมก่อให้ เกิดการสืบ
สานวัฒ นธรรมอัน ดีในท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นการสร้ างเครื อข่ายความสัมพั น ธ์ระหว่างนักศึกษากับชุ มชนใน
ท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
พิธีกินอ้อผญา
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การฝึ กอบรมหลักสูตรต่างๆ

ศิลปะงานใบตองดอกไม้ สด : กระทงใบตองดอกไม้ สด

71

ศิลปะการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้ านล้ านนา :
การปรุงยาดมสมุนไพร และการทานา้ มันหอมระเหยนวดผ่อนคลาย

อักษรล้ านนา ขั้นสูง

ศิลปะการประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือตุก๊ ตาชนเผ่าด้ วยผ้ าฝ้ ายพื้นเมือง

ศิลปะการแกะสลัก และการลงรักปิ ดทองไม้ บญ
ั ชัก ไม้ ประกับธรรม
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ศิลปะการฟ้ อนดาบ ฟ้ อนเจิง

ศิลปะการต้ องลายผ้ า และกระดาษสาล้ านนา

ศิลปะการประกอบอาหารคาว-หวานพื้นเมือง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น
ศู นย์กลางการเรี ยนรู้ ทางด้ านภาษา ศิ ลปวัฒ นธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ งได้ ดาเนิ น
โครงการต่างๆ จานวน 1 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
กับท้องถิ่น
2. เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ในด้ านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ านล้ านนา
3. เพื่อสร้ างค่านิยมและจิตสานึกความเป็ นไทยผ่านการแต่งกายพื้นเมือง
4. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการสร้ างเครือข่ายด้ านศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การจัดนิทรรศการ/ซุ้มแสดงความ
ยินดี/ป้ ายในวันสาคัญ
2. รณรงค์การแต่งกายพื้นเมือง
3. การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การจัดทาวารสารวัฒนธรรม
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
จานวนครั้งในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จานวนนักศึกษาที่เข้ าร่วมกิจกรรม
จานวนวารสารวัฒนธรรมที่ได้ รับการเผยแพร่

แผน
เดือนตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559

เป้าหมาย
3
100
400

ผล
เดือนตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559

ผล
3
200
500

การบรรลุ
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สรุปผลการดาเนินงาน
1. การจัดนิทรรศการ/ซุม้ แสดงความยินดี/ป้ายในวันสาคัญ
- ซุ้มและป้ ายประเพณีย่เี ป็ ง เดือนพฤศจิกายน 2558
2. รณรงค์การแต่งกายพื้ นเมือง
กิจกรรมการเผยแพร่ และรณรงค์การแต่งชุดพื้ นบ้ านไทยล้ านนา “อนุ รกั ษ์ผา้ ไทย ราชภัฏ
เชี ยงใหม่ เทิดไท้ ราชิ นี ” วั น ศุ ก ร์ ท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ศาลาร่ มโพธิ์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เชี ย งใหม่ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. อรพิ น ทร์ ศิ ริ บุ ญ มา รองอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็ นประธานในพิ ธี นอกจากนี้ยังได้ รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แก่ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ นายอนันต์ สุคันธรส และอาจารย์สุพจน์ ใหม่กันทะ ภายใน
งานยังมีการจัดแสดงและนิทรรศการต่างๆ ดังนี้
- การแสดงแฟชั่ น โชว์ “ธิด าน้ อยผ้ า ล้ า นนา” จากโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ รางวัล “ธิดาน้ อยผ้ าล้ านนา” ในการประกวดงานมหกรรมผ้ าไทย ประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษามหาราชินี ณ ห้ างพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่
- การแสดงการเดิ น แฟชั่ น โชว์ “พั ต ราภรณ์ แ ห่ งขุ น เขา ใต้ ร่ ม เกล้ า ราชิ นี ” ผลงานการ
ออกแบบโดยการน าผ้ า ปั ก ชาวเขามาใช้ ต กแต่ งเป็ นเครื่ อ งแต่ งกายในชี วิ ต ประจาวั น ตามสมั ย นิ ย ม
ออกแบบและตัดเย็บชุ ด โดยนักศึก ษากลุ่มวิชาผ้ าและเครื่องแต่งกาย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเดิน แบบโดยนักศึ กษาวิทยาลั ยนานาชาติ ควบคุ มโดย อ. ศิ ริจัน ทร์
อุปาละ และ อ. จินตนา อินภักดี
- การแสดงแฟชั่นโชว์นาฏลีลา “พิศอาภรณ์ ไทปั ญจสาขาวัตถานาฏกรรม” โดยนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ นาเอาเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์
ในล้ านนา ที่ใช้ สวมใส่ในชีวิตประจาวัน 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยวน ไทลื้อ ไทยอง ไทเขิน และไทใหญ่ ใน
รูปแบบนาฏลีลาแฟชั่นโชว์ เพื่อให้ ทุกท่านได้ รับชมเครื่องแต่งกายผ่านหนุ่มสาว ที่ต่างพาพันอวดเส้ นสาย
ลายผ้ าก่อนที่จะร่ วมกันไปทาบุญ ควบุคมโดย อ. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ อ่องแสงคุณ นายจักรกฤษณ์ แสน
ใจ และทีมงานคุ้มดอกเอื้อง
- การแสดงฟ้ อนเจิ งดาบ โดยนั ก ศึ ก ษาชมรมรั ก ษ์ ภ าษาและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเชียงใหม่
- นิ ท รรศการผ้ าไหมสั น ก าแพง จากศู น ย์ วั ฒ นธรรมเฉลิ ม ราช พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ้ าไหม
สันกาแพง กาดหมั้วคัวฮอม ของกินของใช้ ล้านนา
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3. การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ในปี งบประมาณ 2559 ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ มี ก ารเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
โดยเข้ าร่ วมกิจกรรมด้ านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ นานักศึ กษา อาจารย์ ชมรมรั กษ์ ภาษาและวัฒนธรรม
ร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังนี้
1) เข้ าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้ า ฮักษาเมือง ครั้งที่ 4 สืบสานประเพณียเี่ ป็ ง
2558” ในวัน ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ บริ เวณลานอนุ สาวรี ย์สามกษั ตริ ย์ อาเภอเมื องเชี ยงใหม่
ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ชุมชนในเขตเมืองเก่า วัด เครือข่ายเยาวชน หน่วยงานและ
องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

2) การแสดงฟ้ อนโยคีถวายไฟ และการแสดงระบาซอ ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ พระตาหนักดาราภิรมย์ อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

3) วันที่ 2 มีนาคม 2559 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่ วมกับ สานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ม.ราชภั ฏ สวนสุนั น ทา จั ด โครงการเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นศิ ลปวั ฒ นธรรม
รัตนโกสินทร์ และโครงการสร้ างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชนและท้ องถิ่น ณ ข่วงวัฒนธรรม อาคาร
เทพรัตนราชสุดา

77

4) วันที่ 17 เมษายน 2559 นาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จานวน 300 คน “จัด
ริ้วขบวนแห่ร่วมงานประเพณีสรงนา้ พระพุทธสิหิงค์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ.2559”
ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นการร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอนั เก่าแก่และงดงามของจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมใจอนุรักษ์สบื สานประเพณีไทยให้ คงอยู่สบื ต่อไป

5) ร่ วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานสักการะกู่เจ้ าหลวงเมืองเชียงใหม่ ณ กู่เจ้ าหลวงวัด
สวนดอก ร่ วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 17 เมษายน
2559 จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

6) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ร่ วมกับองค์การนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย นานักศึกษา
จานวนกว่า 100 คน เข้ าร่วม “ประเพณีเตียวขึ้นดอย” ประจาปี 2559 โดยได้ รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.
ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มาให้ กาลังใจพร้ อมนั่งรถบุษบกอัญเชิญนา้ สรง ผ้ าไตรพระราชทาน

7) วั นที่ 19 เมษายน 2559 นานั กศึกษาชมรมรักษ์ ภาษาและวัฒ นธรรม และนั กศึกษา
คณะต่างๆ เข้ าร่ วมขบวนแห่ และการแสดงฟ้ อนก่ายลาย งาน "ไหว้สาพระญามังราย สร้างแป๋ งเมือง
เชียงใหม่ ครบรอบ 720 ปี " ในความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเชียงมั่น
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8) ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนเมื อ งรั ก ษ์ เชี ย งใหม่ เพื่ อ
เตรี ยมการฟ้ อนต้ อ นรั บ พิ ธีอัญ เชิ ญ พระบรมธาตุศ รี จอมทอง เข้ าเวียงเชี ยงใหม่ ในวาระสมโภชเมื อง
เชียงใหม่ 720 ปี ซึ่งจะจัดในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

4. การจัดทาวารสารวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ จัดทาวารสารวัฒนธรรม ในปี นี้ได้ จัดทา 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 ประจาปี 2559 สี่ทศวรรษประวัติศาสตร์ล้านนา จานวน 200 เล่ม จัดพิมพ์เนื่องใน
งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์อรุณรั ตน์ วิเชียรเขียว ในโอกาสดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์ด้าน
ประวัติศาสตร์ล้านนา
ฉบับที่ 2 ประจาปี 2559 จานวน 200 เล่ม

ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับท้ องถิ่น
มีบ ทความทางด้ านวัฒ นธรรมมากขึ้น และก่อให้ เกิดเครื อข่ ายทางวัฒ นธรรมในการจัด ทากิจกรรม
เผยแพร่ศิลปะการแสดงของล้ านนาโดยนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น
ศู นย์กลางการเรี ยนรู้ ทางด้ านภาษา ศิ ลปวัฒ นธรรม และการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ งได้ ดาเนิ น
โครงการต่างๆ จานวน 4 โครงการ โดยมีผลการดาเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

1. โครงการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการดาเนินงานและพัฒนาด้ านการประกันคุณภาพ
เป้าหมาย
1. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการด้ านการประกันคุณภาพ
3. การจัดสรรทรัพยากรมีประโยชน์สงู สุดต่อการใช้ งาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการเพื่ อการ
บริหารจัดการ
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบารุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้ นเครื่อง
ปรับ อากาศ)
ค่าวัสดุสานักงาน

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
1. จานวนครั้งในการเดินทางราชการ
2. จานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
3. ร้ อยละของผลความสาเร็จตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์

แผน

ผล

ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559

ตุลาคม 2558 –
กันยายน 2559

เป้าหมาย
10 ครั้ง
6 ครั้ง
ร้ อยละ 80

ผล
12 ครั้ง
5 ครั้ง
ร้ อยละ 96.15

การบรรลุ
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สรุปผลการดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพือ่ การบริหารจัดการ ผูบ้ ริหารและบุคลากรมีการเดินทางไป
ราชการ จานวน 12 ครั้ง รายละเอียดดังนี้
1) อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ เดินทางเพื่อ เข้ าร่วมงาน “ศิลปิ นแห่งชาติสัญจร 2559:2016
(ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) จังหวัดลาปาง” ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปาง จังหวัดลาปาง
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุ รักษ์ เดินทางเพื่อเข้ าร่ วมการประชุมทางวิชาการระดับ
น า น า ช า ติ เรื่ อ ง “ The Changing Landscape of ELT: Empowerment through Globalization”
ระหว่ างวั นที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จังหวัด
ขอนแก่น
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุ านาฏ สิตานุรักษ์ เดินทางเพื่อเข้ าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559
ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเพชรบุรี
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุ านาฏ สิตานุรักษ์ และอาจารย์วาทินี บัวชุม เดินทางเพื่อเข้ าร่วมการ
ประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ ทรั พ ยากรไทย : หวนดู ท รั ย พ์ ส่ิ ง สิ น ตน ครั้ ง ที่ 8 ระหว่ า งวั น ที่
23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
5) อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ เดินทางเพื่ อเข้ าร่ วมโครงการไหว้ ครูภูมิปัญญาพื้ นบ้ านล้ านนา
มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ในวั นเสาร์ ท่ี 12 มี นาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารส านั กงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุ านาฏ สิตานุรักษ์ และอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ เดินทางเพื่ อเข้ า
ร่ วมงาน “ข่วงวัฒนธรรมสร้ างสรรค์ภูมิปั ญ ญาพั ฒนาสุน ทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
2559” ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
7) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุ รักษ์ เดิ นทางเพื่ อ เข้ าร่ วมการแข่ งขัน กีฬ าเจ้ าหน้ าที่
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7 “ต้ นเจ้ าพระยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
8) อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ และอาจารย์วาทินี บัวชุม เดินทางเพื่อเข้ าร่วมฟังการบรรยาย
วิ ช าการสาธารณ ะชุ ด “อาเซี ย นในมิ ติ วั ฒ นธรรม ” ใน ระหว่ า งวั น ที่ 1-5 สิ ง หาคม 2559
ณ ห้ อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
9) อาจารยวาทินี บั วชุ ม เดิน ทางเพื่ อเข้ าร่ วมประชุ มประจาปี พ.ศ. 2559 หน่ วยอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม ภาคเหนื อ ระหว่ า งวั น ที่ 7-10 กัน ยายน 2559
ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้ อ จังหวัดเพชรบูรณ์
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุ านาฏ สิตานุรักษ์ และนางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา เดินทางเพื่อเข้ า
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum) ง่ายกว่าที่คิด” ระหว่างวันที่ 5-6
กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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11) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิต านุ รั กษ์ เดิ น ทางเพื่ อเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมหลั กสูต ร
“กลยุ ท ธ์ ก ารปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมเพื่ อความเป็ นเลิ ศ ” ระหว่ า งวั น ที่ 13-14 กั น ยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
12) อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ เดินทางเพื่อเข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “มนุษยสัมพันธ์
และจิตวิทยาในการทางาน” ระหว่ างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ในปี งบประมาณ 2559 มีการจัดประชุม จานวน 5 ครั้ง คือ
1) การประชุมครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.
2) การประชุมครั้งที่ 1/2559 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น.
3) การประชุมครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.
4) การประชุมครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.
5) การประชุมครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ท่ี 12 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น.
3. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าส่งไปรษณีย์ของแต่ละหน่วยงานตามภาระงานและกิจกรรมที่ดาเนินการทั้งในและต่างประเทศ
4. ค่าบารุง ดูแล ซ่ อมแซมครุภณ
ั ฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)
1) ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสารองไฟ
2) ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
3) ซ่อมประตูบานเลื่อน
5. ค่าวัสดุสานักงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ มีการจัดซื้อกระดาษ A4 โดยแจ้ งจานวนกระดาษที่ต้องการใช้
(การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ก ระดาษเมื่ อ ปี งบประมาณที่ ผ่ า นมา และการส ารวจจากหน่ ว ยงานภายใน)
ไปยังงานพัสดุ กองคลัง สานักงานอธิการบดี เพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้ าง
ส่วนวัสดุสานักงานอื่นๆ สานักงานผู้อานวยการจัดทาการสารวจหน่วยงานภายในทุกเดือน และ
เป็ นผู้ส่งั ซื้อ ตามแบบสารวจ ทั้งนี้ต้องได้ ผ่านการตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่พัสดุ ซึ่งเป็ นผู้คุมยอดการสั่งซื้อ
วัสดุสานักงาน เพื่อป้ องกันการซื้อตุนไว้
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. มี ก ารด าเนิ น งานโครงการ/กิจ กรรมตามแผนงาน ตามพั น ธกิจ และมี ผ ลความส าเร็จ
ของแผน มีการพัฒนางานตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสถาบันฯ
2. มีหน่วยงานกลางในการควบคุมการใช้ งบประมาณ การเบิกพัสดุ และการซ่อมแซม

82

2. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการเพือ่ จัดการ
ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพือ่ ดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
3. เพื่อให้ บุคลากรได้ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
4. เพื่อพัฒนางานด้ านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
เป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการจัดทารายงานประจาปี และการจัดทารายงาน
ผลการประเมินตนเอง
กิจกรรมการจัดการความรู้, การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
การสร้ างเครือข่ายด้ านการประกันคุณภาพ
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
จานวนผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ าร่วมกิจกรรม

แผน
เดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2558
เดือนมีนาคม
2559

เป้าหมาย
13 คน

ผล
13 คน

ผล
เดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2558
เดือนมีนาคมมิถุนายน 2559

การบรรลุ


สรุปผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมการจัดการความรู้
มี ก ารจั ด กิจ กรรมการจั ด การความรู้ ตามแผนการจั ด การความรู้ (KM Action Plan) ใน
ปี งบประมาณ 2559 โดยกาหนดหัวข้ อ “การพัฒนาการบริการความรูด้ า้ นศิลปะและวัฒนธรรม”ได้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การอบรมความรู้เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทในล้ านนา วันจันทร์ ท่ี 18 มกราคม 2559 เวลา
09.30 น. โดยมี ผ้ ู เข้ าร่ ว มกิจ กรรม จ านวน 11 คน ผลการประเมิ น โครงการ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 อยู่ในระดับความคิดเห็น “มากที่สดุ ”
2) การอบรมความรู้เรื่องพุทธศิลป์ ล้ านนา วันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.
โดยมีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรม จานวน 7 คน ผลการประเมินโครงการ มีความรู้ความเข้ าใจ ค่าเฉลี่ยรวม 4.40
อยู่ในระดับความคิดเห็น “มาก”
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3) เรื่ อ ง “ประเพณี ตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิ งไฟพระเจ้า ” วั น พุ ธที่ 17 กุ มภาพั น ธ์
2559 เวลา 13.30 น. โดยมีผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรม จานวน 50 คน ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น “มาก”
4) เรื่ อ ง “การให้บ ริการความรู ข้ องนิท รรศน์รตั นโกสิ นทร์” ในวั น พุ ธที่ 9 มีน าคม
2559 เวลา 09.00 น. จานวน 8 คน ผลการประเมิ น โครงการ มี ความรู้ ความเข้ าใจ ค่ าเฉลี่ ยรวม
4.38 อยู่ในระดับความคิดเห็น “มาก”
ภายหลังกิจกรรมการจัดการความรู้ท้งั 5 ครั้ง ได้ มีการสกัดความรู้โดยได้ จัดทา คู่มือ การนาชม
แหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา (จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ 2559)
สามารถดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (www.culture.cmru.ac.th)
2 กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้ อ “รูท้ นั ความเสี่ยง
ในการบริหารงานและรู จ้ ักควบคุ ม ภายในองค์กร” เพื่ อจั ดทาแผนการบริ หารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ในระหว่ างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อาเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ซึ่ งเป็ นผู้บริ หารและบุ คลากรของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่ วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ผลการบริหารความเสี่ยงของ
ปี งบประมาณ 2559 ความเสี่ ยงที่ เหลื อ อยู่ และแนวทางในการก าจั ด ความเสี่ย งให้ น้ อ ยลง ซึ่ งจาก
กิจกรรมดังกล่าว ทาให้ ได้ แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปี งบประมาณ 2560 ใน 3 ด้ าน ดังนี้
1) การใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน : วัสดุ ครุภั ณฑ์ จากการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา ยังคงมี
ความเสี่ยงเหลืออยู่มาก คือ ยังคงมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ชารุดและสูญหาย เห็นควรมีการดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป
2) การจัดทาแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม จากปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน เกิด
จากการกาหนดแผนในการดาเนิ นงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ชัดเจน ซึ่งเสี่ยงต่อการทาให้ การ
บรรลุเป้ าหมายไม่เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
3) การบริหารงบประมาณกองทุนสานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ จัดตั้งกองทุนสานักศิลปะและวัฒนธรรม แต่ยังขาดรายได้ เข้ ากองทุน แต่มี รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงาน จึงเป็ นความเสี่ยงในการบริหารงานกองทุนฯ
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
1. องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากคะแนนการประเมินการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
2. มีก ารจั ดกิจ กรรมการวิเคราะห์ ความเสี่ยง การจั ดการความรู้ โดยบุ คลากรทุ ก คนเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมมากยิ่งขึ้นอย่างพร้ อมเพรียง
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดการความรู้
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กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
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3. โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้ มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรได้ รับการพัฒนาให้ มีศักยภาพยิ่งขึ้น
2. หน่วยงานมีการดาเนินงานที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
แผน
ผล
การเข้ าร่วมอบรม สัมมนา
ตุลาคม 2558–กันยายน 2559 ตุลาคม 2558–กันยายน 2559
รายงานผลการดาเนินงานตามชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
1. จานวนบุคลากรที่เข้ ารับการพัฒนา
2. ร้ อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะในงานที่ปฏิบัติ

เป้าหมาย
9 คน
ร้ อยละ 90

ผล
8 คน
ร้ อยละ 100

การบรรลุ
×


ผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ 2559 มีบุคลากรเข้ ารับการอบรม เพื่อการพัฒนาความรู้ จานวน 8 คน ดังนี้
1) ระหว่ างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ และนางกัลยาณี อินต๊ะ
ราชา หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การวัดความสาเร็จขององค์กร KPI” ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
2) วั นที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายดิ เรก อินจั นทร์ และนายจั กรภาณุ ไตรยสุทธิ์ เข้ าร่ วมฟั ง
เสวนาทางวิชาการ “เอกสารโบราณตารายา:สารัตถะและภูมิปัญญาในการรักษา” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
3) ระหว่ างวั นที่ 5-6 กันยายน 2559 นางสาวดารารั ตน์ ศิ ริ ลาภาและนายดิ เรก อิ นจั น ทร์
ฝึ กอบรมหลักสูตร “พิพิธภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-museum) ง่ายกว่าที่คิด” ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน
4) ระหว่ างวั นที่ 8-9 กันยายน 2559 นายโสภณ พรมจิ ตต์ หลั กสูตร “มนุ ษยสัมพั นธ์และ
จิตวิทยาในการทางาน” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
5) ระหว่ างวั นที่ 13-14 กันยายน 2559 นางสาวดารารั ตน์ ศิ ริลาภา หลักสูตร “กลยุทธ์การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็ นเลิศ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
6) วันที่ 23 กันยายน 2559 นางสาวปนั ดดา โตคานุ ช เข้ าร่ วมการสัมมนา เรื่ อง มองเชียงใหม่
720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
บุคลากรได้ เข้ ารับการพัฒนาความรู้ความสามารถ จากการเข้ าร่วมการอบรม สัมมนาทางวิชาการ

87

4. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. เพื่อนาแผนกลยุทธ์มาแปลงเป็ นแผนปฏิบัติการประจาปี
3. เพื่อพัฒนาสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพของสถาบัน
เป้าหมาย
1. แผนกลยุ ทธ์ของสถาบั นที่ตอบสนองแผนยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิ ทยาลัย และวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน
2. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
3. ผู้บริหารและบุคลากร จานวน 23 คน มีส่วนร่ วมในการทบทวนและจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของสถาบัน
ระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรม
การทบทวนแผนกลยุทธ์

แผน
มกราคม – เมษายน 2559

รายงานผลการดาเนินงานตามชี้ วัด
ตัวชี้ วัด
1. จานวนบุคลากรที่เข้ าร่วมโครงการ
2. จานวนแผนที่ได้ รับการพัฒนาและปรับปรุง

เป้าหมาย
13 คน
2 แผน

ผล
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

ผล
13 คน
2 แผน

การบรรลุ



สรุปผลการดาเนินงาน
สานั กศิลปะและวัฒนธรรม ได้ จัดทาโครงการการประชุ มเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี ่ ย งและการจั ด การความรู้ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ระหว่ า งวั น ที่
8-11 มีน าคม 2559 เพื่ อ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยในปี นี้ ไ ด้ มีก ารจั ด กิจ กรรมการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง ประจาปี งบประมาณ 2559 และการจัด
กิจ กรรมการจัด การความรู้ จ ากการเข้ า ศึก ษาดูง านกลุ่ ม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ต ามแผนการจัด การความรู้ ข อง
สานักฯ เพื่ อให้ การพั ฒนาของสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ทีไ่ ด้รบั จริงจากการดาเนินงาน
ผู้ บ ริ ห ารและบุค ลากรมีส่ว นร่ ว มในการทบทวนแผนกลยุท ธ์แ ละได้ มีก ารแปลงเป็ นแผน
ปฏิบัติการประจาปี เพื่ อเป็ นการพั ฒนาการดาเนินงานของสถาบันเป็ นไปตามแผนและพั นธกิจ
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การเข้าเยีย่ มชมสถาบันล้านนาศึกษา
(เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
ที่
1
2
3
4

คณะ / หน่วยงานที่เข้ าเยี่ยมชม
นักเรียนโรงเรียนสันป่ าตองวิทยาคม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการสร้ างเครือข่ายวัฒนธรรม
ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 17 มีนาคม 2559 หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
6 18 มีนาคม 2559 นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นสาหรับชาวต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 29 มีนาคม 2559 ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 31 พฤษภาคม 2559 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
9 2 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
10 29 มิถุนายน 2559 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of
Technology ประเทศไต้ หวัน
11 27 กรกฎาคม 2559 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12 3 สิงหาคม 2559 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
13 7 สิงหาคม 2559 Mr. David Wharton ผู้อานวยการด้ านวิชาการ และ Mr. Harald
Hundius ศาสตราจารย์ด้านภาษาและวรรณกรรมไทยและลาว
หอสมุดคัมภีร์ใบลานล้ านนา โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้ านนา
(PNTMP)
14 8 สิงหาคม 2559 คุณดาริน ชินวัตร และกลุ่มโรงเรียนเรยีนา และพยาบาลแมคคอร์มิค
รุ่น 51
15 11 สิงหาคม 2559 Mr. David Wharton ผู้อานวยการด้ านวิชาการ หอสมุดคัมภีร์ใบลาน
ล้ านนา โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้ านนา (PNTMP)
16 22 สิงหาคม 2559 นักศึกษา รายวิชาท้องถิ่นศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 23 สิงหาคม 2559 Assoc. Prof. Naomasa Sasaki และนักศึกษาจาก Osaka Kyoiku
University และ Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
วันเดือนปี
9 ตุลาคม 2558
13 มกราคม 2559
2 มีนาคม 2559
7 มีนาคม 2559
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ที่
18
19
20
21
22
23

วันเดือนปี
27 สิงหาคม 2559
28 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559
2 กันยายน 2559
5 กันยายน 2559
15 กันยายน 2559

คณะ / หน่วยงานที่เข้ าเยี่ยมชม
นักศึกษา รายวิชาท้องถิ่นศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนวัดแม่แก้ ดน้ อย ต. ป่ าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่
นักศึกษารายวิชาท้องถิ่นศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นักศึกษารายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University
นักศึกษารายวิชา English for Cultural Communication
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพคณะต่างๆ ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมสถาบันล้านนาศึกษา
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คณะผูจ้ ัดทา
ทีป่ รึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์
อาจารย์ฉนั ทนา
ศศิธรามาศ
อาจารย์วาทินี
คุม้ แสง
นางสาวดารารัตน์
ศิริลาภา

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้ าสานักงานผู้อานวยการ

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
นางสาวปนัดดา
นายจักรภาณุ
นายโสภณ
นายดิเรก
นายอนุชิต
นางสาวกัลยาณี
นางสาวศุภรักษ์
นางพรทิพย์

โตคานุช
ไตรยสุทธิ์
พรมจิ ตต์
อินจันทร์
ณ สิงห์ทร
อินต๊ะราชา
ฉัตรแก้ว
จันทร์คา

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้ าหน้ าที่ประจาโครงการ
นักวิชาการการเงินและพัสดุ
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงาน

ผูร้ วบรวม/ออกแบบ/รูปเล่ม
นางสาววราภรณ์
นายวีรพิชญ์

โยธาราษฏร์
หิมารัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

